Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Mandag den 18.02.2019 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: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Dan Heino Kristoffersen, Jacob
Svava Mortensen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Helge Haahr Andreasen, Mette Hugger,
Jesper Nielsen, Simon, 6.t, Snorre, 6.h
Til stede fra sag 53: Gerd Østergaard, Maj-Brit Kusk,
Til stede fra sag:
Fraværende: Kim Steen, Adel 9.j,
Afbud:
Mødeleder: Ditte-Lene Paustian
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 49 / 18:00 – 18:05 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

Sag 50 / 18:05 – 18:15 / Orientering /
Nyt fra elevråd

Holme-Olstrup: Der har ikke været afholdt elevrådsmøde
siden sidste skolebestyrelsesmøde.
Toksværd: Der har ikke været afholdt elevrådsmøde
siden sidste skolebestyrelsesmøde.

Sag 51 / 18:15 – 18:25 / JRW / Drøftelse / (bilag
kommer senere)
Timefordelingsplan
Timefordelingsplan fremlægges for bestyrelsen, der
skal have mulighed for at komme med udtalelse om
denne.

Timefordelingsplanen er stort set uændret siden sidst,
den blev fremlagt. Den eneste forskel er, at der nu er
minimum 2 timer til understøttende undervisning på alle
klassetrin. Disse timer kan konverteres til to-lærertimer,
hvis skoledagen samtidig forkortes jf. nyeste aftale om
folkeskolen.

Sag 52 / 18:25 – 18:40 / JRW / Beslutning / 1 bilag
Princip om mobiltelefoner
•
Revideret forslag gennemgås, og der træffes
beslutning

Der tilføjes et punkt om at skolen ønsker at bidrage til
elevernes digitale dannelse. Herefter sendes forslaget i
høring hos elever, forældre og personale.

Sag 53 / 18:40 – 18:55 / JG / Beslutning / 1 bilag
Princip om rygning
•
Revideret forslag gennemgås, og der træffes
beslutning

Et flertal i skolebestyrelsen valgte at sende princippet i
høring med enkelte rettelser.

Sag 54 / 18:55 – 19:10 / JG / Drøftelse / 1 bilag
Årshjul for skolebestyrelsen
Forslag til emner kan indgives.

Årshjulet anvendes fremover som fælles huskehjul.

19:10 – 19:20 Pause
Sag 55 / 19:20 – 19:40 / HHA / Orientering / 1 bilag SSP årshjulet blev præsenteret. Der blev stillet spørgsmål
SSP årshjul
og drøftet forskellige forhold ved SSP-samarbejdet.
Der orienteres om de tiltag der er planlagt i kommunen
Sag 56 / 19:40 – 19:55 / Orientering /
Klasseoptimering
Der orienteres om klasseoptimering.

Skolen har fået tilladelse til at sammenlægge 1H og 1T til
1 samlet klasse allerede inden sommerferien. Dette
sættes i gang snarligt.
Det overvejes desuden at sammenlægge nuværende 1A,
1B og 1C til 2 klasser inden sommerferien.
Derudover vil der være klassesammenlægninger på flere
årgange i forbindelse med overgangen til kommende
skoleår.
Der sendes en sammenfatning til skolebestyrelsens
medlemmer af, hvilke klasser der sammenlægges.

Sag 57 / 19:55 – 20:10 / Orientering /

Punktet udgår.

1

Brugertilfredshedsundersøgelse
Der orienteres om resultaterne af
brugertilfredshedsundersøgelsen.

Sag 58 / 20:10 – 20:25 / Orientering /
Ny struktur – hvad betyder det?
•
Økonomi
•
Personale
•
Bestyrelse
•
Ledelse
•
Andet

Sag 59 / 20:25 – 20:45 / Orientering /
Bordet rundt
•
Formanden
•
Medlemmer
•
Ledelsen – ny aftale på skoleområdet,
børnetopmøde
•
Medarbejdere

Tildelingsmodellen er sendt i høring. Der skal indgives
høringssvar d. 14. marts.
Jørgen orienterede om høringsmaterialet.
Der indkaldes til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde
med henblik på at formulere et høringssvar.
• Økonomi: Skolen får en besparelse men også mindre
tildeling pga den nye struktur
• Personale: Der bliver brug for mindre personale
• Bestyrelse:
• Ledelse: Der bliver en mindre tildeling til ledelse
• Andet: Der vil blive arrangeret forskellige
begivenheder i tiden op til sammenlægningen.
Eleverne fra Holme-Olstrup kommer på besøg i
Toksværd: Der vil blive afholdt en fest mv.
Formanden: Der var møde i formandsgruppen for 2 uger
siden. Her behandles punkter til kommende FRO-møde.
Hvordan betragter Børne- og Skoleudvalget begrebet
”forældresamarbejde” og hvilken rolle spiller de
folkevalgte forældre i dette samarbejde.
Oplæg om ”Markante forældre” vil blive rundsendt til
bestyrelsens medlemmer.
Borgermøde indkaldt af lokalrådet om trafik handlede
ikke meget om forholdene omkring Holmegaardskolen.
Omtalen af økonomien på Kobberbakkeskolen og Børneog skoleudvalgsformandens kommentar til dette,
ansporer til at vi får økonomien med på dagsordenen på
alle skolebestyrelsesmøder.
Der har været holdt møder i forskellige sammenhænge,
hvor forældre har været meget utilfredse med graden af
vikardækning i forbindelse med længerevarende
sygefravær. Bekymringen er forståelig, men retorikken
om dette er i nogle tilfælde udover det acceptable. Dette
er der enighed om, at vi skal gøre noget ved.
Redaktionsgruppen vedr. skolens værdier præsenterede
deres foreløbige arbejde.
Jørgen orienterede om børnetopmødet, herunder arbejdet
med de kommende 2025-mål.
Det faldende antal klasser betyder, at der også vil være
brug for færre medarbejdere på skolen til næste skoleår.
Dette gælder både lærere, pædagoger og medhjælpere.
Dette skaber en vis uro i personalegruppen.

Sag 60/ 20:45 – 20:55 / Beslutning /
Punkter til kommende møde
•
Sag 61 / 20:55 – 21:00 / Orientering /
Eventuelt

•
•
•
•

Princip om klassedannelse
Kvalitetsrapport
Økonomi
Tildelingsmodel (ekstraordinært møde)

Er der tilgængelige informationer til forældrene i HolmeOlstrup om trafikforhold på elevernes nye skolevej?
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