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Afbud til mødet:
Fraværende:
1. Bemærkninger til sidste referat.

2. Meddelelser.
- Formand:
- Skoleledelse:
Udlevering af velkomstmappe og skemabog med medfølgende bilag. Byrådets
Visioner 2018 - 2025 udleveret.
- Personalerepræsentanter:
- Elevråd:
- Andre:
3. Velkomst og præsentationsrunde
Hvert bestyrelsesmedlem præsenterer sig og fortæller om, hvorfor man har sagt ja
til at gå ind i skolebestyrelsen.
Alle præsenterede sig og beskrev deres motivation for at gå ind i skolebestyrelsesarbejdet.
4. Konstituering af bestyrelsen
Skolebestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Ledelsen forlader
lokalet imens.
Formand Karina Hansen
Næstformand Knud Hald
5. Beskrivelse af Ejstrupholm Skole
Hvad er vi for et sted? De to medarbejdervalgte og ledelsen, beskriver Ejstrupholm
Skole set fra deres stol.
Beskrivelse af Ejstrupholm Skole af ledelsen og medarbejderrepræsentanterne.

Skolebestyrelsesmedlemmernes tilknytning til klasser:
RUSK Laila H.P og Pernille
3. klasse Pia
4. klasse Knud
5. klasse Ulrik
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6. klasse Karina
Udskolingen Karina

6. Velkomstmappe
Udlevering af mappen og kort gennemgang.

7. Høringssvar på budget 2019
Udkast til høringssvar præsenteres.
HV gennemgik de økonomiske vilkår for kommende budget og de nye anbefalinger, hvor direktionen anbefaler en yderlig besparelse på 50.000.000. for at
imødekomme usikkerhed om fremtidens økonomi.
Stikord til høringssvar:
Besparelser vil hæmme udviklingen og er ikke i harmoni med Vision 20182025
Vigtigt med en klar politisk prioritering med udmelding om en besparelse af
en gang, som kan kabe ro omkring skolerne. Ønske om en klar politisk prioritering.
En besparelse på skolen vil medfører en svækkelse af lokalsamfundet.
Et ønske om at øge skatten i fremtiden.
8. Møder og mødetid for skolebestyrelsen
Første torsdag i måneden kl. 18.00 – 21.00 (Forplejning kl. 19.00)
9. Eventuelt
Kursus for nye skolebestyrelsesmedlemmer den 6.10 8.30 – 15.30 på ”Hjertet” i
Ikast.
10. Personalesager

11. Næste møde og kommende punkter
Næste møde: 13.9 kl. 18.00 – 21.00 OBS, OBS.
Punkter til næste møde:
-

Høringssvar på budgetforslag.
Økonomi og tildelingsmodeller, almen og inklusion. Betydning for muligheder.
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Statistik på elevskader i skoletiden. Leg på UFOen.
Skolefest.
Skolebestyrelsens arbejdsområde. Hvad arbejde vi med og hvad må vi ikke arbejde med.

Kommende møder:
-
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Rullende valg til Skolebestyrelsen.
Økonomi og budget for skolen.
Skolebestyrelsens årshjul.

12. Godkendelse af referat / underskrift.
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