At skabe den bedste læringsdag for alle elever

Dagsorden og referat på Ejstrupholm skole
Skolebestyrelse
Mødetype: SB
Afbud: Janne, Karina, Karina, Brian

Mødedeltagere: Anders, Karina, Janne, Laila, Torben, Camilla,
Brian, Tina, Silas. De nye bestyrelsesmedlemmer deltog
(Kenneth, Anders, Marion)
Formål med mødet: At skabe den gode skole
Referent: MH
Mødeleder: Karina – (Tina var suppleant)
Dato: 130622
Tid: 18.00-21.00
Sted: Personalestuen

Emne
Hvad

Tid
Hvor meget
tid skal der
afsættes til
punktet

1.

Bemærkninger til sidste referat.

Ingen bemærkninger.

2.

Meddelelser.
Formand:
Skoleledelse:
Personalerepræsentanter:
Elevråd:
Andre:

Formand:

Skoleledelse: herunder suppleanter
Eleverne på skole har slået Børnenes rekord i fleste
elever, der har spist en is, mens de læser en bog.
9. klasse har holdt sidste skoledag og er begyndt med de
mundtlige prøver.
Vi har ansættelse i morgen af en lærer og en pædagog til
specialområdet.
Personalerepræsentanter:
9. klasses sidste skoledag var med underholdning, hvoraf
noget måske var på kanten af det morsomme.
Mobiltelefoner. Der er af nogle elever, som har lavet en
prank, hvor de har optaget elever og lærer i en
undervisningssituation og de havde hensigt at lægge det
på et social medie, men det blev stoppet. Det er
desværre ikke hensigtsmæssigt med optagelser i
skoletiden.

20 min

Vi er i fagfordelingsproces og det er en spændende tid,
som er svær for nogle ansatte.
Eleverne er ved at være klar til at få sommerferie :-)
Heldigvis er der flexuge i næste uge, som er andeledes
end en almindelig undervisningsuge.

3.

Trivselsmålinger
Info og ideoplæg til trivselsråd

4.

Skolefest

5.

Opfølgning på:
Skoleårets planlægning

6.

Evt. Ansøgninger til SB-puljen

7.

Spisning

Punkter til kommende møder

De nye medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig og
de gamle gjorde det samme.
MH lavede et kort oplæg om trivselsmålingen og om,
hvordan medarbejderne bruger trivselsmålingen i deres
fremtidige arbejde med klasserne og eleverne.
Skolebestyrelsen arbejder videre med undersøgelsen i
det kommende skoleår. Bilag om proces udleveret.
TM lavede et oplæg om trivselsråd for klasserne.
Pernille gennemgik planen og programmet for
skolefesten og der blev sat initialer på opgaverne.

15 min

30 min

TM orienterede om skoleårets planlægning og status på 20 min
processen. Vi udnytter de frihedsgrader, der er besluttet
og vi afkorter skoledagen for eleverne og omlægger den
understøttende undervisning til flere hold og tolærertimer. Desuden bliver der mulighed for at lave et
frivilligt kor og et skakhold.
Næste skridt er den endelige fordeling af fag og den
efterfølgende skemalægning.
Der blev behandlet to ansøgninger. Begge ansøgninger
5 min
blev godkendt.

Næste SB – møde er den: 22.8 kl. 18.00 – 19.30
-

Konstituering
Mødestruktur for skolebestyrelsen
Budgethøringssvar
Fælles skolebestyrelsesmøde den 24.8
Evaluering af mobiltelefonordning
(Præsentation af skolebestyrelsesarbejdet –
herunder årshjulet for et
skolebestyrelsesarbejdet.)

Der er Fælles Skolebestyrelsesmøde for alle bestyrelser
den 24.8 kl. 17.00 – 19.00. Efterfølgende er der
budgetorienteringsmøde for brugerbestyrelser. Stedet er
pt. ikke fastlagt, men mon ikke det bliver Remisen igen.

