Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Inden mødet aflægges der årsberetning 18:30 – 20:00, Afd. Fensmark – biblioteket i Gl. Afdeling.

Tirsdag den 22.05.2018 klokken 20:00-21:00
STED: Afd. Fensmark – biblioteket på Gl. Afdeling, Villavej 2, 4684 Holmegaard
Til stede: Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen,
Kim Steen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Helge Haahr Andreasen, Søren
Spangby, Jesper Nielsen, Adel Avdo (8.j),
Fraværende: Rasmus Bjergsted Holm (6.t), Victor Frederiksen (6.h)
Afbud: Thomas Jensen,
Mødeleder: Ditte-Lene Paustian
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 191 / 20:00 – 20:05 / Godkendelse af referat /
Beslutning

Referatet godkendt

Sag 192 / 20:05 – 20:15 / JRW / Orientering
Nyt fra elevrådet

Der er et tema vedr. toiletforholdene på skolen, som vil
blive taget op på elevrådsmødet i morgen.
Elevrådet opfordres desuden til at drøfte deltagelsen i
DropMob samt høringssvar ift. skolestrukturen.

Sag 193 / 20:15 – 20:25 / JRW /
Drøftelse/beslutning – 3 bilag
Høringssvar
Endelig drøftelse af forslag til høringssvar (forslag (det
3. bilag) eftersendes hurtigst muligt)

Fristen for høringssvar er udsat til i morgen d. 23.05. kl.
12.
Det er ikke muligt at få samlet alle input fra forældre,
elever og medarbejdere til et samlet høringssvar, som den
samlede skolebestyrelse står bag i fuld enighed.
I stedet må vi samle de input der er kommet fra de
forskellige parter uden at vurdere bestyrelsens holdning til
de enkelte bidrag og fremsende det med bemærkning om,
hvordan det er udformet.
Jesper har udformet et forslag til høringssvar, som blev
drøftet på mødet.
Jørgen får mandat til at rette i forslaget og sende dette til
gennemlæsning hos Kim og Tanja i aften, som herefter
godkender eller foreslår ændringer til Jørgen inden kl. 12 i
morgen.
Jørgen sender

Sag 194 / 20:25 – 20:35 / MHU / Orientering/ 3
bilag
Økonomi mm

Status på forbrug

Budget 2018-2019

Rådighedsbudget 2018-2019

Økonomisystemet fungerer fortsat stærkt
utilfredsstillende. Der er mange oplysninger, der ikke kan
trækkes i systemet.
Der er et forventet merforbrug på ca. 200.000,- på
skoleårets drift.
Overordnet budget:
For kommende skoleår er budgetteret med udgifter til løn,
drift, investeringer i bygningsmassen, § 20.2 området.
Der blev stillet spørgsmål til lønudgifterne, udgifter til ITudstyr, forældrebetalingen til SFO, forbrugsprocenter
vedr. materiale.
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Detaljeret budget:
Der blev stillet spørgsmål til skolebestyrelsens budget, til
klassernes rådighedsbeløb, førskolens budget,
Budgettet er et udkast og er dermed ikke færdigt og skal
først godkendes på næste SB-møde.
Sag 195 / 20:35 – 20:45 / JRW /
Orientering/beslutning - 2 bilag
Drop Mob
Kort orientering om de fremtidige planer for arbejdet
med Drop Mob.

Jørgen har indkaldt arbejdsgruppen til møde på tirsdag.
Den nye trivselsundersøgelse afsluttes 1. juni.
På det første møde vil arbejdsgruppen definere sit eget
kommissorium og påbegynde planlægningen af arbejdet
med Drop Mob.
Gruppen består af Ditte-Lena, Kim, Lone, Jørgen, Helge
fra SB. Desuden deltager Betina Jørgensen fra HO/TO.
Desuden skal eleverne inddrages i arbejdet.

Sag 196 / 20:45 – 21:00 / JRW / Orientering
Orientering

Formand

Bestyrelsesmedlemmer

Personalet

Ledelsen – mødeplan forældremøder,
samarbejde med bibliotek i Fensmark, Ny
Afdeling, PLC

Jesper har modtaget henvendelse om
persondataforordningen, hvor forældre har undret sig.
Jesper har svaret, at skolen blot har taget de
forholdsregler, som skolen er blevet vejledt til.
Der har været fase-2 møde på Rønnebæksholm, med
deltagelse af forældre og ledelser med henblik på
evaluering af skolestrukturen.
Der er fuld tryk på udskolingen. Alle elever har afleveret
det de skal og kan gå til eksamen. De skriftlige eksaminer
er forløbet med ganske få mindre tekniske udfordringer.
Holmegaardskolen har indledt et samarbejde med
folkebiblioteket i Fensmark. Fra næste skoleår, vil
skolebiblioteket i Fensmark ligge på folkebiblioteket.
PLC vil fremover ligge i ”Nissens Hus”.
Jesper gør opmærksom på, at næste SB-møde er det sidste
i den siddende bestyrelse og opfordrer bestyrelsens
medlemmer til at huske at sende punkter til næste møde,
hvis der er punkter, vi skal nå at behandle i den siddende
bestyrelse.

Punkter til kommende møder:

Transport af elever (DAN)
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