Referat skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Tirsdag, den 13.06.2017, klokken 18:30-21:00
STED: Afd. Fensmark, Villavej 2, 4684 Holmegaard
Til stede: Gerd Østergaard, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja
Jakobsen, Kim Steen, Søren Alrø Spangby, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen,
Betina Jørgensen, Rasmus Løwenstein, Emil Birkebæk, Julius Brix Lerche, Jesper Nielsen
Fraværende: Dan Kristoffersen
Afbud: Lone Brandt Kristensen
Referat: Søren Spangby
Punkt

Referat

Sag 105 / 30 min / Alle / 1 bilag
Orientering
•
Formand
•
Bestyrelsesmedlemmer
•
Personalet
•
Elevrådet
•
Ledelsen (herunder besøg af Mette Hugger,
Administrativ leder)

Velkommen til Mette
Thomas : FRO-møde,- FRO i en ny definition, - skal
skolelederne fx med ?, Formand og næstformand til
budgetmødet.
Jesper : det giver god mening fremadrettet at både
formand og næstformand som udgangspunkt deltager ?
Der vil også vær være formandsmøder
Tanja : Kan resten af bestyrelsen se dagsordner til FRO, så
der er mulighed for at resten af bestyrelsen kan drøfte
punkterne?
Sættes på dagsordnen fremover?
Hvor mange har søgt til 10’eren? SV:1
Marianne: deltager i aften i sit sidste SKB møde.
Gerd : det eksisterende skoleår er ved at afsluttes, og det
nye skoleår er allerede under planlægning.
Vi er ved at lande en lokal arbejdstidsaftale.
Vi har været privilegerede at få ansat kompetente lærere i
de ledige stillinger
I forhold til udtrukne fag, føler lærerne sig mødt i
opgavemængden.
Medarbejdervalgte er blevet interviewet omkring
processen at sammenlægningen, og ikke indtil resultatet.
Elevrådet
På vej mod sidste skoledag
Planlægges på alle afdelinger
Ledelse :
Ansøgningen på ændring af timetallet på specialområdet
forventes færdig i denne uge, og skal derefter underskrives
af SKB
Skemaet er ved at være færdigt
Ledelsesstrukturen, har været drøftet i FE omkring
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lokalebruget,- men der er fundet lokale løsninger.
SFO’en drøfter en sammenlægning af afdelingerne i de
mindst belastede ferieperioder, for bedre at kunne udnytte
ressourcen på de mindre afdelinger resten af året.
Drøftes i kommende skoleår i SKB
Gode brobygningsdage for 6 klasserne i HO/TO
Sag 106 / 25 min / JRW & MHU – 2 bilag følger
Økonomi mm
•
Status på året
•
Budget
•
Fælles tal til alle SB
•
Andet

Vi ligger med en højere forbrugsprocent end forventet.
SFO’en ser ud til at have nogle udfordringer :
6. ferieuge
Vikarindplacering mv.
Afregning i forbindelse med jobskifte –
Laver punktliste til månedlig budgetopfølgning.
Tekst på opmærksomhedspunkter – hvad indeholder
tallene.
Hvad er personalepleje ?
500 pr. person,Klassekasser
Andet,
Budget godkendt
Gennemgang af specialundervisningen,tildeling, forbrug, visitering, synliggørelse og
gennemgang af principperne mv.
Økonomioversigten bør også indeholde forventet
underskud.
•

Pause / 10 min / alle – mad stilles frem
Sag 107 / 20 min / JRW – 1 bilag
Justering af værdiregelsæt
•
Knallertkørsel
•
Mobiltelefoner
•
Tilstedeværelse på skolen
•
Andet

Knallert
JRW henstillet til at der ikke skal køres på knallert i
skoletiden.
Forslag – tilføjelse ”Skolens område er at betragte som et
gangareal”. Drøftes med personalet så der er en plan klar
til august når de træder i kraft
Mobiltelefoner :
Elevrådet positive overfor et forbud mod mobiltelefoner i
undervisningen
Medarbejderne ingen telefon i timerne men muligvis i
pauser.
Jesper : der mangler information i forhold til
drøftelse/evaluering af mobiltelefoner
Større drøftelse af mobiltelefoni –
Mobiltelefoner skal blive i tasken – og skal evalueres om
6 måneder
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Punkt efter sommerferien
Der laves et skriv :for at opkvalificere til AFSTEMNING
Skriv på intra omkring opmærksomhedspunkt
Tilstedelværelse på skolen
Behandles næste gang, JRW kan blive nød til at
iværksætte et forbud på baggrund af tilsynsforpligtigelsen
Sag 108 / 20 min / SAS
Bevægelse i skolen
•
Orientering om målsætning for kommende
skoleår
•
Gode ideer?
•
Andet
Sag 109 / 20 min / JRW
Vandreklasser eller stamklasser i udskolingen?
•
Erfaringer
•
Pædagogiske betragtninger
•
Andet

Udsat

Udsat

Sag 110 / 20 min / TJ
Skolebestyrelsens årsberetning
•
Status på aflægning af beretning
•
Forslag til nye metoder

Udsat

Sag 111 / 5 min / Alle
Eventuelt

Farvel til Marianne og Rasmus

Punkter til fremtidige møder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad skal der ske med et eventuelt overskud ved skoleårets slutning?
Vedligehold og varmeforbrug
Kursus Skole & Forældre
Trivselsundersøgelse
Indhold årshjul
SFO Førskole
SFO fælles feriedage
Gennemgang af specialundervisningen,- tildeling, forbrug, visitering, synliggørelse og gennemgang af
principperne mv.
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