Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Tirsdag den 19.03.2019 klokken 18:00-21:00 (obs – ny mødetid)

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

Referat

Sag 62 / 18:00 – 18:05 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

Sag 63 / 18:05 – 18:15 / Orientering /
Nyt fra elevråd

Elevrådet fra Holme-Olstrup har været sammen med
elevrådet fra Toksværd. Der blev talt om regler for
mobiltelefoner og rygning.

Sag 64 / 18:15 – 18:25 / BPJ / Beslutning /
Gæst: Betina Jørgensen, afdelingsleder
Sammenlægning af 0.h og 0.t
Der er et ønske om at sammenlægge de to klasser, da
der kun er 7 elever i Holme-Olstrup.

Betina orienterede om 0. klasserne for Holme-Olstrup og
Toksværd.
Skolebestyrelsen anbefaler at Børne- og skoleudvalget
godkender en sammenlægning af 0T og 0H allerede i
indeværende skoleår.

Sag 65 / 18:25 – 18:55 / JRW / Drøftelse / 3 bilag
Gæst: Lone Christoffersen, afdelingsleder
Kvalitetsrapport
•
Indsatsområder og sammenhænge belyses
•
Handleplan fremlægges

Lone orienterede Der har været afholdt to møder med
deltagelse af skolens ledelse og 9. årgangs dansklærere
og matematiklærere.
Der er fokus på at give eleverne i de nuværende 9.
klasser et fagligt boost i tiden frem til afgangseksamen.
Dette er ikke valgfrit for eleverne.
Der er desuden fokus på at skabe et fagligt løft for de
kommende årgange gennem en målrettet indsats over en
længere tidsperiode.
Skolebestyrelsen havde en lang drøftelse af kortsigtede
intense indsatser i forhold til længerevarende indsatser.

Sag 66 / 18:55 – 19:10 / LC / Beslutning /
Gæst: Lone Christoffersen, afdelingsleder
Valgfag
•
Valgfag fremlægges

Lone orienterede om de ny regler vedr. valgfag i
Folkeskolen.
Fremover skal skolen tilbyde håndværk og design til 7. og
8. klasserne. Derudover kan skolen tilbyde fagene
billedkunst, madkundskab og musik. Eleverne skal
efterfølgende til afgangseksamen i deres valgfag efter 8.
klasse. I kommende skoleår vil der blive udbudt
håndværk og design, billedkunst og madkundskab i
kommende 7. klasse, som vil fortsætte med faget i 8.
klasse.
I kommende 9. klasse vil der fortsat blive udbudt en lidt
større vifte af valgfag. Valgfagene bliver dog planlagt
således, at første halvår bliver undervisning i de enkelte
valgfag, mens eleverne i andet halvår vil blive delt i 4
hold som boostes i henholdsvis dansk og matematik.

19:10 – 19:20 Pause
Sag 67 / 19:20 – 19:50 / MH / Drøftelse / 2 bilag
Økonomi
•
Budgetopfølgning 2018/2019
•
Budgetudkast 2019/2020

Lige nu ser det ud til, at skolens resultat vil ende med et
underskud på 1,4 mio. Der er forskellige spare-tiltag, som
forhåbentlig kan få underskuddet ned på 1 mio. Dette er
dog behæftet med en vis usikkerhed.

1

Sag 68 / 19:50 – 20:10 / JG / Beslutning / 1 bilag
Princip om klassedannelse
Høringsperioden er slut, og vi skal træffe beslutning
om princippet.

En del af høringssvarene indeholder ønsker om, at ordet
tilstræber fjernes eller ændres i nogle af formuleringerne.
Skolebestyrelsen bad Jørgen om at revidere forslaget på
enkelte punkter således at et nyt formuleret forslag kan
vedtages i skolebestyrelsen ved næste
skolebestyrelsesmøde, hvorefter det kan sendes ud til
skolens forældre.

Sag 69 / 20:10 – 20:25 / Drøftelse /
Årsberetning
•
Input til årsberetning

Jesper har bedt om input til skolebestyrelsens
årsberetning. Derudover har Jørgen kontaktet
kommunikationsafdelingen for at få noget vejledning i
hvordan årsberetningen kan udgives som en video, så
den kan præsenteres på skolens hjemmeside på anden
vis end kun med tekst.
Jacob foreslår at anvende ”MindMeister”
Input:
•
Skolebestyrelsen har oplevet en god start på
samarbejdet i bestyrelsen
•
Den nye praksis med at sende principper i høring
hos skolens parter er en succes
•
Besøg fra skolebestyrelsen på forældremøder
•
Visionsarbejdet skal berøres
•
Hvordan sikrer vi fremmøde ved fremlæggelsen
af årsberetningen for skolens forældre.

Sag 70 / 20:25 – 20:45 / Orientering /
Bordet rundt
•
Formanden
•
Medlemmer
•
Ledelsen – skolestruktur
•
Medarbejdere

Der blev orienteret om status på forløbet vedr.
overflytninger og evt. afsked for forskellige
personalegrupper.
Holmegaardskolen har ansvar for bygningerne i HolmeOlstrup indtil 31/7 2019.
Eleverne fra alle 6. klasser har været på besøg i HolmeOlstrup og Toksværd for at se, hvor deres nye
klassekammerater til de kommende 7. klasser kommer
fra.
Der bliver brugt tid på at pakke ting sammen i HolmeOlstrup, så alt bliver klar til flytning inden sommerferien.
De allerfleste børn i Holme-Olstrup glæder sig til at
komme til Toksværd.
Mulige overflytninger, mulige afskedigelser og
klassesammenlægninger fylder meget i
medarbejdergruppen.

Sag 71 / 20:45 – 20:55 / Beslutning /
Punkter til kommende møde
•
Årsberetning
•
Tildelingsmodel
•
Budget
•
Principper – Røg og mobil
•
Skolestruktur
Sag 72 / 20:55 – 21:00 / Orientering /
Eventuelt

•
•
•

Princip for klassedannelse tages op igen og
vedtages.
Skolens vision og værdier
Budgetopfølgning som fast tilbagevendende
punkt

Der blev stillet spørgsmål til arbejdet med elevernes
adfærd i udskolingsafdelingen, som tidligere har voldt
bekymringer.
Der har været gjort forskellige tiltag for at påvirke
elevernes adfærd. Både af skolens trivselsmedarbejder og
andre. Dette har haft en stor effekt. Der er en rigtig god
stemning i udskolingsafdelingen.
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