Referat til skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Mandag den 20.08.2018 klokken 18:30-21:00
STED: Afd. Fensmark – lærerværelse, Gl. Afdeling, Villavej 2, 4684 Holmegaard
Til stede: Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Kim Steen, Jacob Svava Mortensen, Ditte-Lene
Paustian, Jesper Nielsen, Ena Christensen, Gerd Østergaard (til stede fra sag 2), Jørgen Wilms,
Mette Hugger, Helge Haahr Andreasen,
Gæst: Afdelingsleder Lone Christoffersen
Fraværende: Dan Heino Kristoffersen, Adel Avdo (9.j)
Afbud:
Mødeleder: Ditte-Lene Paustian
Referat: Helge Andreasen

Punkt

Referat

Sag 1 / 18:30 – 18:35 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

Sag 2 / 18:35 – 19:05 / JG / Beslutning / 4 bilag
(styrelsesvedtægt, forretningsorden, forslag til
møderække, regler – vederlag)
Forretningsorden mm

Gennemgang af forretningsorden

Møderække (herunder tidsrum og beslutning
om fast/rullende mødedag)

Vederlag (ønsker bestyrelsen vederlag eller
ej?)

Dataforordning (MHU orienterer)
Skriv tekst der forklarer hvad punktet går ud på.

Første del af § 5 ændres til:
”Skolebestyrelsen afholder ordinært møde i den 3. uge i
hver måned skiftevis på mandage, tirsdage og
torsdage…”
Sidste del af § 5 i forretningsordenen ændres således at
et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i
bestyrelsesmøde, skal melde forfald til formanden eller
skolens kontor.
Ved længerevarende forfald (mere end to gange)
indkalder skolens kontor suppleanten.
Bestyrelsens medlemmer ønsker ikke vederlag.
(Der stilles forslag om, at det beløb, som kunne være
anvendt til udbetaling af vederlag, i stedet anvendes til
en pulje, som Skolebestyrelsen kan beslutte at anvende
til et formål, som Skolebestyrelsen vedtager eller et
projekt, som skolens elevråd beslutter)
Alle til stede giver samtykke til, at deres navn må sendes
til vi private (ikke sikre) mailadresser til alle øvrige
bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med udsendelse af
dagsordener og referater.

Sag 3 / 19:05 – 19:20 / MHU / Beslutning / 1 bilag
Forældremøder

Mødedeltagelse planlægges
Medlemmerne bedes orientere sig i bilaget, og have et
overblik over, hvornår der er mulighed for deltagelse,
så vi hurtigt kan lave aftaler.

Bestyrelsesmedlemmerne fordelte deltagelse i
forældremøderne. Bilaget opdateres med angivelse af
hvilke bestyrelsesmedlemmer, der deltager i hvilke
møder. Bilaget udsendes sammen med referatet.

Sag 4 / 19:20 – 19:30 / MHU / Orientering/ 1 bilag
Økonomi mm

Resultat 2017/2018

Status på forbrug 2018/2019

Der kan bogføres frem til 26/8. Herefter slutter
bogføringsperioden og det endelige resultat for
2017/2018 kan gøres op. Lige nu ser det ud til, at vi
slutter året med et overskud på ca. kr. 540.000,2018/2019 er kun lige begyndt, hvorfor det er for tidligt
at give en status på årets forbrug.

Pause / 19:30 – 19:40
Sag 5 / 19:40 – 20:10 / MHU / Orientering / 1 bilag
Orientering om skolen

Der blev orienteret og stillet spørgsmål til bilaget.
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Almen

20.2

Matriklerne

PLC

Økonomi
Punktet her er en generel introduktion til skolen, med
nogle af de ord og begreber vi bruger i vores arbejde i
skolebestyrelsen, således at alle ved hvad vi taler om.
Sag 6 / 20:10 – 20:30 / JRW / beslutning / 1 bilag
Skolens ordensreglement
Afdelingsleder Lone Christoffersen er gæst, og deltager
i dette punkt.

Gennemgang af reglement

Kort orientering om de udfordringer
udskolingen har i denne forbindelse

Mobilreglen giver ikke problemer.
Rygereglen giver problemer.
Reglen om ikke at forlade skolen giver problemer. Det er
næsten 1/3 af eleverne i udskolingen, der forlader
skolens område. Der er sat forskellige initiativer i værk
for at gøre det mere attraktivt at blive på skolen.

Sag 7 / 20:30 – 20:55 / JRW / Orientering
Orientering

Formand

Bestyrelsesmedlemmer

Personalet

Ledelsen – nyansættelser, arbejdsmiljø på
skolen, skolebestyrelseskursus

Fra Jesper:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er interesserede i at
deltage i næste høringsmøde vedr. skolestrukturen:
Jesper, Ditte-Lene, Kim og Ann Kristin.
Forslag om at holde møde med lokalrådene i Fensmark,
Holme Olstrup og Toksværd. Der blev tilkendegivet
interesse for et sådant samarbejde.

Beslutning: Jørgen, Lone og Helge laver et forslag til et
katalog over sanktioner på baggrund af de forslag, der
kom frem på mødet, så vi har et mere konkret grundlag
at tage stilling til.

Fra Kim:
Kim har indgivet en klage over valget til skolebestyrelsen,
men har ikke modtaget svar på klagen.
Ønske om en tydelig skiltning af Holmegaardsvej som
skolevej.
Påpegning af uensartet behandling af ønsker til ændringer
i klassedannelsen til 7. årgang.
Kritik af skolens hjemmeside.
Fra Ena:
I Holme Olstrup er der behov for, at elever og forældre
får et mere positivt billede af udskolingen i Fensmark
allerede fra 5. klasse, da der blandt nogle er et negativt
billede af udskolingen i Fensmark.
Der er problemer med rengøringen.
Fra Gerd:
Der er kommet lidt flere elever og mere personale i
Toksværd i kraft af, at H-klasserne er flyttet til Toksværd.
Fra Jørgen:
Der var ros til Holmegaardskolen ift. mødet vedr.
skolestruktur.
Der er ansat 6 nye medarbejdere og der er yderligere 4
stillinger i opslag.
Der er forskellige arbejdsmiljømæssige problemer, som
vil blive udbedret. Herunder flisebelægning forskellige
steder på alle tre matrikler og mekanisk ventilation i gl.
afdeling.
Fra Lone:
Det har været meget positivt at tage imod den nye 7.
årgang. Eleverne har haft en trivselsdag med 7. 8. og 9.
årgang på første skoledag. I denne uge har der været en
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trivselsdag for 7. årgang i HG.
Sag 205 / 20:55 – 21:00 / Orientering
Eventuelt
Punkter






Ingen bemærkninger

til kommende møder:
Transport af elever (DAN)
Proces for arbejdet med principper/årshjul for bestyrelsen
SSP årshjul
Drop Mob
Brugertilfredshedsundersøgelse
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