
     

Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 20. januar 2020 

18.00 – 21.00 

 
 
Referat: JBM 

 
Fraværende: Loa, Dennis, Ulrik, Peter, Kathrine, elevrådet 
 

1. Elevrådet 
Drøftelse af lektiepolitikken. Elevrådet er kommet med nogle konkrete bud på gode 
lektier, som indføres i lektiepolitikken. 
 

2. Orientering 
a. Skolen orienterer   

Økonomisk regnskab for 2019 viser et samlet underskud på ca. 100.000,-. Der er 
derved indhentet ca. 250.000,- fra sidste år.  
Teamudviklingssamtaler i personalegruppen. Klargøring af Aula og kurser for 
personalet. 
SFO’en har kurser i bevægelse med Martin Gertz.  

b. Formanden orienterer  

Intet nyt 
c. Bordet rundt 

Intet nyt 
 

3. Punkter til drøftelse og beslutning 
 
a. ”Gode skoler – Køges fremtid” 

Drøftelse af skolens profil. Opgaven er, at der skal beskrives et samlet værk om 
Køges Skolers profiler. 
Der udsendes et skriftligt oplæg om vores skole i løbet af ugen, som 
skolebestyrelsen meget gerne må give en tilbagemelding om senest den 20. januar 
kl. 8.00. 
Fristen for indlevering af profilbeskrivelsen er den 20. januar kl. 9.00! Hmm 

Orienteret og sendt til forvaltningen. 
 

b. Udviklingsplanen orientering 
Bilag 
Kommunens kvalitetsrapport er klar og tallene for Ejby skole er pæne. 
Udviklingsplanen er to-årig 2019-2021. Planen indeholder tre temaer: Professionel 
kapital, inkluderende læringsfællesskaber samt elevernes 21. skills. 
Personalet deltager i to teamudviklingssamtaler hvor elevundersøgelsens resultater 
analyseres, og det aftales hvordan der gives feedback til eleverne og arbejdes 
videre med temaerne elevinddragelse og 21. skills. 
 

c. Aula information - herunder hjemmesiden: 

Ejby-Skole.dk 
Besøg gerne hjemmesiden og se hvad der står om skolen på nuværende tidspunkt 



Flot layout på hjemmesiden. Enkelte beskrivelser mangler og skal på plads inden 
februar. Kathrine og Ulrik skal tilføjes medlemslisten under bestyrelsen. 
Aulas funktionalitet er gennemgået for bestyrelsen. Der bliver inviteret til et par 
forældrecaféer, hvor man kan få hjælp til den nye portal. 
 

d. Lektiepolitik – fortsat. 
Orientering/ aftale om fortsat proces med arbejdet med Lektiepolitikken 
Elevrådet er kommet med deres input, som flettes ind i politikken til næste møde. 

e. Drøftelse af bestyrelsesarbejdet 2020 
Herunder: Drøftelse af hvad bestyrelsen kan gøre for at styrke Ejby Skole i 
lokalsamfundet. 
Bestyrelsen vil arbejde for at få alle forældre til kommende elever i distriktet vælger 
Ejby skole. Der er desværre for mange forældre, der vælger den lokale skole fra til 
fordel for privat- og naboskolerne. Ejby skole kan med god tilslutning tilbyde to små 
klasser, som kan give en tryg start på skolelivet med andre børn fra lokalområdet. 
Bestyrelsens forældrerepræsentanter vil lave et udkast til reklamemateriale og 
strategi overfor kommende forældre. 

 
a. Evt. Aftale Pia Mikael Peter - Mødetid med Signe Gramstrup 

Aftenen er d. 14. maj. Forslag til arbejdsmøde 21. april kl 14. 
 
Næste møder:    25/2, 25/3, 23/4, 12/5, 17/6. 
Lektiepolitik 
Status på Aula 
 
 

 


