Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

Mandag den 10.12.2018 klokken 17:30-21:00
(obs – ny mødetid – nu med julemad)

STED: Afd. Fensmark – Nissens hus, Villavej 2 (det gule hus ud til Holmegaardsvej – overfor Folke
musikhuset), 4684 Holmegaard
Til stede:
Gerd Østergaard, Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Jacob Svava Mortensen,
Jørgen Wilms, Helge Haahr Andreasen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit Kusk,
Til stede fra sag 31: Kim Steen
Gæst under sag 31:
Lene Sørensen, lærer v Holmegaardskolen
Fraværende: Dan Heino Kristoffersen, Adel 9.j, Simon Alexander Sørensen 6.t, Snorre Brix Lund
Nielsen 6.h
Afbud: Ditte-Lene Paustian,
Mødeleder: Mette Hugger
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 29 / 17:30 – 17:35 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet godkendt

Sag 30 / 17:35 – 17:45 / Orientering /
Nyt fra elevråd

Ingen orientering, da elevrepræsentanterne ikke var til
stede.

Sag 31 / 17:45 – 18:30 / JRW / Orientering / (bilag
følger)
Skolens indsats på ordblindeområdet
•

Lene Sørensen præsenterede indsatsen for de ordblinde
elever på Holmegaardskolen.
Bestyrelsen stillede spørgsmål undervejs og efter
oplægget.

Spisning / 18:30 – 19:00 /
Sag 32 / 19:00 – 19:20 / JRW / Orientering / (Bilag
følger)
Timefordelingsplan
•
Fremlæggelse af forslag til timefordelingsplan

Jørgen fremlagde to forskellige forslag til
timefordelingsplan.
Planen vil blive fremlagt ved førstkommende møde i MEDudvalget.
Skolebestyrelsens medlemmer opfordres til at kigge
nærmere på forslagene og sende eventuelle spørgsmål til
Jørgen, som vil besvare indkomne spørgsmål løbende.

Sag 33 / 19:20 – 20:20 / JG / Beslutning/drøftelse
/ 4 bilag
Principper
•
Proces for arbejdet med principper (B)
•
Princip for rygning på skolen (D)
•
Princip for brug af mobile apparater på skolen
(D)
•
Princip for klassedannelse (D)
•
Princip for brug af sponsorer (D)

Proces for arbejdet med principper:
Jesper foreslår flg. procedure for arbejdet med principper:
1. Drøftelse af baggrunden for princippet i SB
2. Udkast til princip udformes af udvalg bestående af 2-4
medlemmer af SB
3. SB vedtager princippet eller sender udkastet tilbage til
udvalget
4. Princippet sendes i høring hos elever, personale og
forældreråd.
Princippet skal følge en form, der beskriver baggrunden
for at princippet
Jacob påpeger, at den væsentligste forskel i forhold til det
gældende princip er, at alle principper skal sendes i
høring modsat det eksisterende princip, hvor SB kan
beslutte om forslaget skal sendes i høring.
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Processen blev vedtaget
Princip for rygning på skolen
Forslag:
Princip om totalt forbud mod rygning i skoletiden.
Baggrund:
Ønske om at ingen elever skal opleve rygning ved at se
voksne, der ryger eller lugte voksne, der har røget.
SB drøftede både det holdningsmæssige i forhold til
forslaget samt spørgsmålet om hjemmel og det praktiske
gennemførlige i forslaget.
Maj-Brit mener, at SB skal afholde sig fra at lave et
princip om rygning og afvente Næstved Kommunes
afgørelse og plan for rygeforbud i kommunens
virksomheder.
Kim og Berit udgør udvalget, det formulerer et udkast til
dette princip.
Princip for brug af mobile apparater på skolen
Forslag:
Elever må ikke bruge mobiltelefoner i frikvartererne.
Alternativt:
Alle elever afleverer deres mobiltelefoner ved
skoledagens begyndelse og får dem tilbage ved
skoledagens slutning eller i tilfælde, hvor mobilen skal
bruges i forbindelse med undervisningen.
Baggrund:
En del af eleverne sidder stille med bøjede nakker over
deres telefoner i frikvartererne. Dette er et problem for
elevernes sociale kontakt og især for deres bevægelse i
frikvartererne og i videre konsekvens for elevernes
parathed i forhold til undervisningen.
Der var overvejende enighed om at begrænse elevernes
brug af mobiltelefoner samt evt. andre mobile enheder i
frikvartererne.
Jacob, Ann Kristin og Maj-Brit udgør udvalget, det
formulerer et udkast til dette princip.
Princip for klassedannelse
Forslag:
Princippet skrives om.
Baggrund:
Princippet er alt for detaljeret til at være et egentligt
princip.
Princippet burde omskrives således, at det i langt højere
grad beskæftiger sig med klassedannelse på et
overordnet, principielt niveau.
Princippet skal derefter suppleres med en retningslinje,
der vedtages i MED-udvalget og som beskriver nærmere
fremgangsmåde i forbindelse med klassesammenlægning.
Ena, Jesper og Jørgen udgør udvalget, det formulerer et
udkast til dette princip.
Princip for brug af sponsorer
Udskydes til et senere møde
Sag 34 / 20:20 – 20:40 / Orientering /
Bordet rundt
•
Formanden (FRO/formandsmøde, S&F

Formanden:
Der var 4 forældre til landsmøde i S&F. Der var et
udbytterigt møde.
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•
•
•

landsmøde)
Medlemmer
Ledelsen (Økonomi)
Medarbejdere

Medarbejdere:
Den ene nyansatte i HO har sagt op.

Sag 35 / 20:40 – 20:55 / Beslutning /
Punkter til SB møde januar 2019
•
Årshjul for bestyrelsen / JRW / (30 min)
•
SSP årshjul / HHA / (30 min)
•
Brugertilfredshedsundersøgelse / JRW / (30
min)

Mødet i januar udvides for at få tid til at arbejde med
værdierne udover de nævnte punkter.

Sag 36 / 20:55 – 21:00 / Orientering /
Eventuelt

Der er et ønske om, at cykling tages op på et kommende
møde med henblik på en henvendelse til skolens
forældre.
Invitation til tema-aften om dannelse og læring.

Punkter til kommende møder:
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