
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 21. februar 2017 

 
 

 

A. GENERELT - FASTE PUNKTER  

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:   
-Brevet fra 8.A’s forældre ang. kommende 9. årgang 
-Ulla er trådt ud af bestyrelsen midt i valgperioden af arbejdsmæssige årsager – hvad gør vi?  
-Orientering om Holme Vestergård.  

2. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

3. Orientering om SBFU-sager 

Ingen punkter. 

4. Kommende mødedatoer 

22/3, 20/4, 15/5 og 20/6     
 
 

B. Drøftelses- og beslutningspunkter  

1. Budget 2017  

Præsentation og vedtagelse af Budget 2017. Skolens ledelse har fremsendt det nuværende budgetforslag 
til vedtagelse i bestyrelsen.  
Ledelsen har haft møde med MED-udvalget omkring de ’pakker’ man kan gribe i. Vi har ikke tallene for 
specialklasser endnu, de kommer først i løbet af marts. Skolen har ikke selv nogen indflydelse på antallet 
af elever og klasser på specialområdet.  
 
Skolens budget 
Skolen får i alt tildelt godt 44.600.000 kr.  
Budgettet er lavet ud fra følgende overordnede planlægningspræmisser:  
 

• 576 normalklasse-elever. 

• 25 klasser (dvs. 2 klasser på 0.,1., 2., 3. og 9. årgang) 

• En prioritering af lærertimer til Kvisten til en forebyggende indsats 

• En konsolideringsbuffer på 1,1 %. Lavere end anbefalet, men vi kommer til at lave en skrap 
økonomistyring. 

• Vægtet undervisningstimetal: 749. (Det tal vi får tildelt budget efter fra kommunen) 

• Fortsat 60-minutters lektioner (De timer, der ligger ud over det vejledende timetal, bliver 
Understøttende undervisning (motion, studietid, uuv) som fordeles ud over alle fag og lærere)  

• Kommunal lønstigning pr. 1. oktober 2017 på 1,12 procent.  



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Ledelsens kommentarer til budgettet 
Vi ville gerne finde penge til at indrette det nye håndværk og design-lokale, vi har derfor afsat 300.000 til 
det udover de centralt finansierede midler. 
 
Kantinen klarer sig rigtig flot, især set i lyset af, at vi tidligere var ved at lukke den pga. trængt økonomi.  
Skole-OL kommer til at give et økonomisk overskud til kantinen, vi regner med omkring 90.000 kr.  
 
Ved at investere i et forebyggende arbejde i Kvisten, håber vi at kunne give børn med udfordringer nogle 
gode redskaber til at kunne klare sig socialt og fagligt – og dermed måske forblive inkluderet i 
normalklassen. Det vil gevinst både økonomisk, men lige så vigtigt for børnene og det harmonerer med 
byrådets fokus på tidlige forebyggende indsatser.  
 
Anden halvdel af 2016 har vi haft markant lavere forbrug af timelønnede vikarer med større fokus på at 
dække kendt fravær med eget personale. –Og i øvrigt højere kvalitet i undervisningen i de vikardækkede 
timer. Vi overvejer pt. om vi skal lave faste vikartimer i skemaet til lærerne (1-2 timer pr. uge) fremfor at 
bruge timelønnede vikarer.  
 
Lejrskole: Der vil være færre lejrskoler (7. klassernes og dagstur til Djurs Sommerland for 8. årgang) Vi har 
dog stadig prioriteret, at de fire afdelinger (inkl. specialklasserne) kommer på lejrskole.  
 
Skolen har en udgift i forhold til eksterne specialklasseelever, der overstiger de midler vi får fra centralt 
hold.  
 
Konsekvenser for elever og lærere 
Skolens elevtal er faldende – på grund af færre børnefamilier i vores. Det lavere elevtal betyder færre 
klasser og dermed færre undervisningsopgaver, hvilket får konsekvenser for antallet af fastansatte lærere.   
I skoleåret 2017-18 reduceres lærerkapaciteten derfor fra 40 til 37 fuldtidsstillinger.  
 
På baggrund af tilbagemeldinger fra nuværende 8. klasses forældre bliver der 51/52 elever på kommende 
9. årgang. Det svarer til to klasser, som er dét antal, vi får tildelt budget til. Derfor planlægger vi, at 
reducere de tre nuværende 8. klasser til to 9. klasser. Hvis vi ikke gør det, skal vi finde de omkring 700.000 
kr. (svarende til 1,4 lærerstilling), det vil koste at beholde en ekstra klasse andre steder i budgettet.  
 
 
SFO’ens budget 
Sfo’ens samlede budget er pt. på 7.876.000 kr. –men da vi får tildelt midler efter antallet af indskrevne 
børn, svinger det hele tiden, fordi børn bliver skrevet ud og ind. Dog har vores sfo generelt indskrevet en 
markant højere procentdel af eleverne sammenholdt med gennemsnittet i kommunen. 
Næste år flytter 4. klasserne til klubben – en beslutning taget i byrådet ved forrige budgetforhandlinger  – 
og der bliver en klasse mindre på 3. årgang (nuværende 2. klasse) i forhold til i år.  
 
Konsekvenser for pædagogerne 
De markant færre børn betyder færre tildelte budgetmidler. Det kommer til at betyde, at vi i skoleåret 
2017/18 må reducere med 4 pædagogstillinger.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Henvendelse fra 8.A’s forældre 
Skolebestyrelsen har modtaget et brev fra 8.A’s forældre. De har via referatet fra 
sidste bestyrelsesmøde erfaret, at skolen overvejer en sammenlægning af de tre 8. 
klasser til to 9. klasser. Det problematiserer de i brevet, kommer med argumenter for 
ikke at gøre det og beder om at ledelsen og bestyrelsen ikke slår klasserne sammen.  
 
Allan Hjortshøj og Simon Fenger forklarer, at skolen kun får tildelt ressourcer til to klasser. Én af klasserne 
er kun på 15 elever nu; det gør det til en sårbar gruppestørrelse.  
Det koster omkring 700.000 kr. ekstra at bibeholde de tre klasser – og de penge vil skulle hentes andre 
steder. Beløbet er af et omfang, som svarer til, at vi i stedet fx skulle nedlægge kantinen, droppe alt 
internationalt samarbejde og alle lejrskoler. Det, vurderer ledelsen, vil være en negativ konsekvens for 
rigtigt mange elever.  
 
Ledelsen anbefaler derfor at sammenlægge de tre klasser til to.  
 
Bestyrelsen vedtog det samlede Budget 2017 med følgende kommentarer: 
Bestyrelsen deler ledelsens opfattelse af, at det, med de udfordringer skolen står overfor, ikke er realistisk 
at finde de nødvendige økonomiske ressourcer til at bibeholde de nuværende tre klasser på 8. årgang, når 
disse efter sommerferien bliver til 9. årgang. 
 
I forhold til Budget 2017 bemærkede bestyrelsen, at såfremt det bliver nødvendigt at anvende de for hhv. 
SFO- og skoledelen anførte buffere, har skolen en markant udfordring i 2018. 
 
 
Tiltag vedrørende de nuværende 8. klasser 
I forhold til 8. klasserne vil vi - så snart vi kan - begynde at organisere undervisningen, så de får større 
kendskab til hinanden og lærerne.  
Sammenlægningen vil i lighed med tidligere ske på en måde, så alle klasser brydes op og samles til to nye. 
Det har skolen gode erfaringer med fra andre succesfulde sammenlægninger. Ledelsen har endnu ikke 
besluttet, hvordan proceduren bliver i forhold til elevønsker og udmelding af de nye klasser.  
 
Svend og Allan skriver et svar til forældrene i 8.A og indkalder alle tre 8. klassers forældre til 
informationsmøde om kommende skoleår. 

 
Bestyrelsen vil gerne på sigt kigge på de muligheder, der kunne ligge i ændrede klassedannelsesregler. 

 

2. Forældretilfredshedsundersøgelse 

Punktet udgår, da deadline for at få egne spørgsmål med i undersøgelsen er overskredet. Skoleleder og 
bestyrelsesformand har ikke meldt ekstra spørgsmål ind, da bestyrelsen pt. ikke har fokuspunkter, der 
egner sig til den type undersøgelse.

3. Elevtalsprognose 

 Drøftelse af den seneste elevtalsprognose (børn der bor i distriktet) og mulige tiltag. 
Prognosen understøtter, det vi allerede ved – at vores børnetal i distriktet er faldende. Tallene opgøres 
hvert år den 5. september. Når først en årgang er startet som to-sporet (to klasser på en årgang), er det 
meget usandsynligt, at den bliver tre-sporet i løbet af børnenes skoletid. Derfor skal vi regne med, at vi i 
mange år fremover primært får to klasser pr. årgang.  



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

4. Gammel elevfest 

 Bestyrelsens mulige (praktiske) deltagelse i arrangementet. 
Festen er fastlagt til lørdag den 26 august. Ledelsen ønsker at holde arrangementet uden at kalde lærere 
og pædagoger på arbejde. Bestyrelsen tilkendegiver, at de er klar til at give en hånd med til det praktiske.  
 
Derudover satser Allan på at få hjælp til at arrangere fra frivillige tidligere elever. Den primære ’reklame’ 
bliver via den lukkede Facebookgruppe, som har 1065 medlemmer – heraf er de fleste tidligere elever - og 
vores åbne officielle Facebookside.  
Desuden håber vi, at Lokalavisen vil bringe en efterlysning/artikel om arrangementet.  

5. Indkommet forslag 

 Vi har modtaget et forslag fra en forælder om at holde mobilfri uge på skolen. 5. årgang har allerede gjort 
det i en uge.  
Skolen vil gerne afprøve det. Vi arbejder derfor videre på at gennemføre det som et forsøg.  
Det melder Svend tilbage til den forælder, som har stillet forslaget.  

 
 

C. TEMA - FORÆLDREROLLEN  

1. Arrangementet den 7. februar 

Grundet sygdom og afbud fra det tilmeldte klasseråd blev arrangementet aflyst.  
Bestyrelsen giver det et skud igen og inviterer til workshop om ’En god klasse’ mandag den 13. marts kl. 
17.00-20.00. 
 
Svend kontakter klasserådet i 6.B og 0.B  
Karen og Janne kontakter klasserådet i 5.A  
Hvis der nogen, som ikke kan/ønsker at deltage tager Svend kontakt til Allan for at få bud på andre 
interesserede klasseråd. 
 
 
 

D. INFORMATIONSPUNKTER  

1. Holme Skoles rolle i Skole-OL  

Skole-OL er et stort landsdækkende idrætsevent (atletik, bueskydning, roning, svøming og e-sport) for 4.-
7. klasse, hvor landsfinalen i flere år har været afholdt i København i samarbejde med Atletikklubben 
Sparta.  
De næste fire år har byrådet afsat midler til i samarbejde med Dansk Atletikforbund (DAF)og Aarhus 1900 
Atletik at afholde landsfinalerne på Ceres Arena i Aarhus. I år bliver det den 13. -16. juni.  
 
Holme Skole er blevet inviteret til at være værtsskole for alle de overnattende gæster fra rundt omkring i 
landet. (Nogle kommer til at sove på Rundhøjskolen også) Der kommer én årgang hhv. mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag aften og skal overnatte, spise morgenmad og have en madpakke med.  Tirsdag til 
fredag i den uge starter skoledagen for vores egne elever derfor først klokken 9.00.  
Dansk Atletikforbund får brug for en lang række frivillige til at løse opgaver på skolen og håber på at 
forældre og andre i skolens nærmiljø og netværk vil lægge nogle timer i det.  
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vores elever i 8. klasse bliver i løbet af foråret uddannet atletikdommere og skal ind på 
stadion hver dag til landsfinalerne. Alle klasser på 4.-7. årgang er tilmeldt stævnet og 
kommer direkte i landsfinalen. Flere af lærerne er med i kursusforløb og andre lærere 
er med i en følgegruppe, som skal give DAF feedback på arrangementet.  
 
Fredag den 7. april (fredag før påskeferien) er der et arrangement her på skolen, hvor 
Sara Slott fra Aarhus 1900 (OL-sølvinder og europamester i hækkeløb) kommer med den olympiske fakkel, 
som bliver løbet gennem skolegården.  Det kommer til at markere startskuddet på OL – både for os på 
skolen og for Aarhus i det hele taget.  
 
Sammen med Rundhøjskolen har vi talt om at lave et løb senere på foråret, hvor vi sammen holder faklen 
i løb i 24 timer.  
 
Læs evt. artiklen om Skole-OL i nyeste nummer af Holmegangen: 
https://sites.google.com/aaks.dk/holmegangen/februar-2017 
 
Eller se mere om Skole OL her: http://skoleol.tv2.dk/ 
 

2. Elevtoiletter  

Skolen er blevet pilotskole i Aarhus Kommune for udviklingen af toiletter – både i forhold til renovering og 
nyopførelse. Det betyder, at vi får rigtigt mange spændene muligheder præsenteret og kommer til at 
afprøve de nyeste løsninger på området.  

3. Håndværk og Design + billedkunstlokaler 

Vi startede i uge 7 med at bygge om i sløjdlokalet og nuværende billedkunst, som skal sammenbygges til 
ét håndværk og design-lokale. Der kommer blandt andet nye høvlebænke og udstillingsskabe, og der 
bliver malet mm.  
I det nye billedkunstlokale (nuværende håndarbejde) kommer der en oplevelsestrappe. Det hele er 
færdigt den 1. august. Indtil da foregår undervisningen i billedkunst i lokale 25 og timerne i Håndværk og 
design foregår udelukkende i håndarbejdslokalet. 
 
Vi forsøger, om vi kan få nyt lys og loft finansieret af en kommunal pulje til energioptimering, som lige pt 
er i gang i forhold til alle skolens lyskilder. 

4. Elevcomputere 

Der kommer 156 computere, men processen er lige bremset lidt, idet man er rundt på alle skoler for at 
tjekke sikkerheden (alarmer og aflåste skabe). Sikkerheden er i orden her hos os. 
 

5. Eventuelt  
Holme Vestergård 
Holme Vestergård (HVG) har været omtalt i Lokalavisen, hvor de beklager, at HVG muligvis skal nedlægges 
i sin nuværende form og klubtilbuddet flyttes ind på Holme Skole.  
Baggrundshistorien er, at det er besluttet i byrådet, at klubtilbuddene skal ind på skolerne. Der er en 
indstilling på vej i byrådet, om at foretage en analyse af, hvad der skal ske med Holme Vestergård.  
Vi afventer analysen og en eventuel høringsfase.  
 
Nye repræsentanter i bestyrelsen 

https://sites.google.com/aaks.dk/holmegangen/februar-2017
http://skoleol.tv2.dk/


 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ulla har været nødt til at trække sig fra bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Derfor skal vi have lavet et 
suppleringsvalg for at finde en afløser eller to.  Svend og Allan sætter processen i gang.  
 
Social kapital 
Der har været lavet undersøgelse af den sociale kapital blandt alle medarbejdere i Børn og Unge i Aarhus 
Kommune – og altså også på Holme Skole. Det ser rigtig godt ud her hos os. 

 


