Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Tirsdag den 18.09.2018 klokken 18:30-21:00
STED: Afd. Toksværd – personalerum, Tokesvej 1, 4684 Holmegaard
Til stede: Gerd Østergaard, Ann Kristin Sneberg, Dan Heino Kristoffersen, Jacob Svava Mortensen,
Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Helge Haahr Andreasen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit
Kusk, Snorre Brix Lund Nielsen 6.h, Adel 9.j,
Fraværende: Berit Jørgensen, Simon Alexander Sørensen 6.t,
Afbud: Ena Christensen,
Mødeleder: Ditte-Lene Paustian
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 9 / 18:30 – 18:35 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet blev sendt rundt til underskrift.

Sag 10 / 18:35 – 18:45 / Orientering / JG
Velkommen til nye medlemmer

Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig for hinanden.

Sag 11 / 18:45 – 20:05 / JG / Drøftelse /1 Link
(https://www.mindmapping.com/da/)

De tre grupper lavede hver sit mindmap og præsenterede
resultatet for resten af bestyrelsen.

Værdier og visioner for skolen

Gruppearbejde – alle grupper arbejder med
mindmap – der kan læses lidt om
mindmapping via ovenstående link (40 min)

Grupperne fremlægger resultater i plenum
(20 min)

Det samlede resultat drøftes i plenum (20
min)
Der ønskes en debat om, hvilke værdier der er vigtige
for skolen, hvad skolebestyrelsen ser som vigtige mål
for skolen, og hvordan vi kan arbejde med et fælles
sæt værdier, og en vision for skolen.
Der ønskes ligeledes input til en langsigtet plan for
skolen og for skolebestyrelsens arbejde.
Arbejdet vil foregå i tre grupper, hver med en leder og
en medarbejder, og forældre og elever ligeligt fordelt.

Hvordan prioriterer og udvælger vi de værdiord, som er
fremkommet i denne proces?
Vi nedsætter en gruppe, som bearbejder værdiordene fra
denne aften med henblik på den videre bearbejdning.
Gruppen består af Jørgen Wilms, Helge Andreasen, Jesper
Nielsen, Ditte-Lene Paustian og Ann Kristin Snebereg.
Hvordan inddrager vi skolens forældre i værdiprocessen?
Vi lægger plancher fra aftenens møde ud så forældrene
kan se og kommentere.
Vi inviterer klasserådene til at deltage i en lignende
proces.

Pause / 20:05 – 20:15
Sag 12 / 20:15 – 20:50 / JG / Beslutning /
Fase 2 høring – møde på Rønnebæksholm 25.
september 2018

Mødedeltagelse

Holdningstilkendegivelse

Andet
Dette er det sidste møde i fase 2, førend udvalget
sender deres løsningsforslag i høring. Der ønskes en
holdningstilkendegivelse fra bestyrelsen, således at
mødedeltagerne er klædt ordentligt på til at
repræsentere skolen.

Alle mødedeltagere gav udtryk for deres holdninger til
Fase 2 høringen.

Sag 13 / 20:50 – 21:00 / Orientering
Eventuelt
Punkter






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

1

