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Skolebestyrelsesmøde 

torsdag den 21. september 2017 

kl. 18.00-20.30 på Holme Skole 

 

 

DAGSORDEN 

 

A. GENERELT - FASTE PUNKTER (18.00 - 18.10) 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

- Godkendt 

3. Orientering om SBFU-sager 

Mails og telefon omkring dagsordenen 

4. Kommende mødedatoer 

23/10, 21/11 og 20/12     

5. Velkommen til en fuldtallig bestyrelse 

Præsentation og hilse på ☺ 
 

 

B. BESLUTNINGSPUNKTER (18.10 - 18.30)  

1. DM i Skoleudvikling  
Vi har fået en opfordring (i lighed med alle andre skoler) til at deltage i konkurrencen DM i 
Skoleudvikling. I kan læse mere på www.dmskoleudvikling.dk 
 

- Vi springer over da vi er med i mange andre konkurrencer og projekter. 

2. Skolefotograf 

Jeg har modtaget en henvendelse fra Tina Uth, der er fotograf og sikkert gerne vil være vores 
nye skolefotograf. Jeg synes at kunne erindre, at vi tidligere har truffet en beslutning om, at vi 
har tiltro til, at skolens ledelse vurderer, hvornår det er tid til at skifte. Men der er kommet en 

del nye i bestyrelsen, så vi vender den lige igen 

 
- Vi er enige om at det fremadrettet er hensigtsmæssigt at ledelsen står for denne del, og vi 

hører ikke at der er behov for udskiftning. 

http://www.dmskoleudvikling.dk/
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3. DropMob 

Skole og Forældre tilbyder gratis kursus i målrettet arbejde med mobbestrategien og trivsel på 
skolen. Princippet er, at vi får besøg i to timer af en af deres instruktører. 
 

- Vi deltager ikke 

4. Lærernes dag 

I lighed med tidligere år har vi modtaget en opfordring til at markere Lærernes Dag, som er 
den 5. oktober. Vi har tidligere valgt en løsning, hvor vi hylder alle medarbejdere på skolen ud 
fra en helhedstanke. Vi drøfter, hvilken model vi anbefaler i år 

 

- Vi afholder personalets dag på Holme Skole, og finder på en måde at markere det. 
 

C. TEMA - FORÆLDREROLLEN (18.30 – 19.25) 

1. Status og hvordan kommer vi videre 
Drøftelse af hvordan og om vi ønsker at fortsætte arbejdet med forældrerollen i forhold til 
skolen. Ideen om at arbejde med en aktiv forældrerolle har vist sig vanskelige end håbet i den 
valgte form. Det betyder dog ikke, at mulighederne er udtømt. Men vi har brug for at 
gentænke arbejdet – tidligere har vi eksempelvis drøftes muligheden for en portal eller 
hvidbog, hvor måske især forældrerådene kan hente inspiration. I tidligere sammenhænge har 
vi også fået tilbagemeldinger gående på, at vores forældre gerne vil kunne tilmelde sig 

konkrete initiativer – men alt det snakker vi videre om på mødet  

 

- Der er enighed om at det tidligere opstartede projekt af forskellige årsager var svært 

gennemførbart. Der bakkes fra bestyrelsen op om det planlagte værdi og 

profilarbejde med medarbejdergruppen, og skolebestyrelsen vil gerne byde ind og 

tages med i den proces. 

 

D. DRØFTELSES- OG BESLUTNINGSPUNKTER (19.25 – 20.22) 

1. Status Budget 2017 

Oplæg fra ledelsen og budgetstatus for indeværende år og de kommende år – herunder 
elevprognose og konsekvenser. 

 

- Skolens budget går i minus 1 million, SFO’ens går i nul. Årsagerne til skolens minus er et 
vigende elevtal sammen med det faktum at vi har valgt at tage nogle medarbejderhensyn i 
forbindelse med vores indskrænkning. 

2. Temaarbejde i medarbejdergruppen 
Oplæg fra ledelsen om skoleårets tema i medarbejdergruppen: Skarpere profilering af Holme 
Skole. Vi skal blandt andet drøfte, hvordan vi kan blive en del af arbejdet 

3. Forældretilfredshedsundersøgelsen  
Drøftelse af hvordan vi i skolebestyrelsen griber arbejdet an 
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- Tilfredshedsundersøgelsen bliver taget op i afdelingerne. Afdelingerne laver herefter en 
kommentar som skolebestyrelsen forholder sig til. 

- Generelt ligger vi mellem 3,5 og 4 ud af 5 på stort set alle parametre. 

4. Skolevejsanalyse  
Resultatet af skolevejsanalysen er offentliggjort inklusiv prioriteringen af de forskellige behov. 

Vi har ikke fået den ønskede prioritering. Oplæg ved skolens ledelse. 
 

- Der er prioriteret 20 steder på 49 skoler, og vi er ikke iblandt. 

5. Ændring af lovtekst på skoleområdet  

 
- Ændret lovtekst vedhæftes referatet. 

 

 

E. INFORMATIONSPUNKTER (20.22 – 20.25) 

2. Dialogmøde med Rådmanden 

8. november er datoen for årets dialog møde med rådmanden og sandsynligvis en lille række 
af politikere fra byrådet. 
 

- Svend tager aktion. Når der kommer mere info, der vil være mulighed for at deltage for alle der har 
interesse. 

 
 

E. EVT. (20.25 - 20.30) 

 

- OPGAVEN TIL NÆSTE MØDE ER AT SKOLEBESTYRELSENS MEDLEMMER FINDER 

IDEER OG VIGTIGE POINTER TIL EN FOLDER TIL KLASSEFORÆLDRERÅDENE. 
 


