
     

Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 18. december 2019 
OBS! 17.00 – 19.00 herefter en julemenu! 

 
 
Referat: JBM 

 
Fraværende: MA 
 
1. Elevrådet 

Aftale om at der rettes direkte kontakt til pedeller vedr. eventuelle problemer med 
indeklima i de enkelte klasser. 
Elevrådet har ikke kunne blive enige omkring prioriteringer til ansøgninger til 
udearealer. 
Lektiepolitikken skal drøftes ude i klasserne, hvor der gives konkret feedback til 
elevperspektivet i forhold til lektier, så elevens stemme er repræsenteret i politikken. 
Spørgsmål om mobilepay kommer til at fungere i SFO’en. Der arbejdes på det. 
 

2. Orientering 
a. Skolen orienterer - Herunder punkter fra Skoleudvalgets møde 4.12 

Peter har i december haft fortsat delt tjeneste mellem Ejby skole og 
Vemmedrupskolen. Håber på afklaring inden nytår.  
Nyt fra skoleudvalget: 
Lærerkommisionen har kommet med tilbagemeldinger ift. rammerne for lærernes 
arbejdstid og forberedelse med henblik på en fremtidig aftale. 
Fokus på elevfravær. Kommunen kan fratage børneydelse ved 15% ulovligt fravær. 
Skolen afventer en kommunal definition af ulovligt fravær og ekstraordinær frihed.  
Pilotprojekt med Chromebooks i foråret. 
Visionsplaner og dialogmøde med skolebestyrelserne d. 23. januar. Næste 
bestyrelsesmøde flyttes frem til mandag d. 20. januar kl. 18. 

b. Formanden orienterer  
Lilleskolen er solgt. 

c. Bordet rundt 
Et par brandøvelser har givet anledning justering af brandinstrukser i SFO’en.  
 

3. Punkter til drøftelse og beslutning 
 

a. Opfølgning på arbejdet med implementering af Trivselsplanen. 
14. maj 16.00- 18.00 Møde med Signe Gramstrup. Forberedelsesmøde? 
Aftale med Signe om forberedelsesmøde sammen med ledelsen, Pia og Michael med 
henblik på at få struktureret et forældremøde og det videre arbejde med trivsel. 
 

b. Orientering om Regnskab 
Meget tilfredsstillende regnskab, der holder godt ift. forventningerne. 
Kommende budget for undervisningsmidler laves som vanligt med et udvalg af 
lærere. Budgettet præsenteres om muligt for SB i februar. 
 

c. Ferieplan 2020/21 
Ferieplanen ligger vedtaget. Skolebestyrelsen skal vedtage en lukkedag for SFO. 



https://koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Skole-og-sfo/Ferieplan-for-
skoler.aspx 
Skolebestyrelsen har valgt at give SFO’en bemyndigelse til at vælge den ekstra 
lukkedag. 

d. Orientering om indførelsen af AULA 
Køge Kommune har besluttet at indføre AULA pr. 1 januar. Hvordan vil Ejby Skole 
indføre portalen? 
Ejby skole overgår først til Aula d. 3. feb. for at sikre at personale, administration og 
ledelse er ordentligt klædt på til opgaven. Aula er ikke et færdigt produkt og 
overgangen kræver både nogle nye arbejdsgange og omveje for at få hverdagen til at 
køre. I januar vil skolen forsøge at give så tydelig information som mulig omkring 
retningslinjer for kommunikation gennem Aula.  
Udover kurser for personalet i januar overvejer skolen også et eller flere 
forældrekurser/eftermiddage, hvor forældre kan få hjælp til Aula og evt. Min 
Uddannelse.  
 

e. Lukket dagsorden 
 

f. Evt.  
Herefter Julefrokost! 

 
Næste møder:    20/1, 25/2, 25/3, 23/4, 12/5, 17/6. 
 
 Aula, herunder ny hjemmeside 
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