
Referat fra skolebestyrelsesmødet 

 

A.  

1.Godkendelse af dagsorden 

- godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

- Godkendt 

 

3. Orientering om SBFU-sager 

- intet nyt 

 

4. Kommende mødedatoer 

 

B. Infopunkter. 

1. Udsmykning af skolen 

Vi har søgt en pulje på 100.000. kr til udsmykning med en lokal kunstner. Midlerne uddeles af lærerstandens 

brandforsikring.  

 

2. Holme Rundhøj festival 

Der har været møde i styregruppen, festival’en fortsætter fremadrettet. Den finder sted i uge 23. Der bliver 3 

”stjerne-arrangementer” mandag, onsdag og fredag. D.8. februar nedsættes arbejdsgrupper.  

Budgettet bliver lavere fremadrettet. 

 

3. Status vedr proces for ansættelse af pæd.leder 

Der er lavet et stillingsopslag, vi forventer at der er ansat en person pr d.17.Januar. – tiltrædelse 1.marts. 

 

4. Temauger næste skoleår. 

 

5. Temanummer om gode læringsprocesser 

Ligger klart til d.1.August. 

 

6. Skolens APV 

Vi fik den første udgave forrige fredag. Generelt ser de positive ud.  

 

7. Forældretilfredshedsundersøgelse 

Den er lige på trapperne, der er en lille tilbagegang fra et tidligere meget højt niveau, vi tager det på næste 

møde. 

 

8. Linjefag 

Vi søger dispensation til at arbejde mere med relationer end med 2020 målsætningen.  

 

9. Danske mestre i innovation og entreprenørskab 

Vi har vundet Edison! 



10. Ny frugtordning 

Gældende i dette skoleår. 

 

11. Familieskole fra 1.August 

Vi bliver vært for familieskole fra 3 områder fra August måned. Den bliver placeret på gården. 

 

12. Inddragelse af elever via elevrådet. 

For at inddrage elevrådet så deltager repræsentanter fra skolebestyrelsen i elevrådsmøderne. Ledelsen la-

ver et udkast til en mødekalender. 

 

13. Skolens fødselsdag. 

Efter jul fejrer vi skolens fødselsdag hvert år d.8.Januar. 

 

14. Tanker om en Holme indsamling 

Der er opbakning – evt et skoleprojekt. 

 

C 

1. To-voksenordning. 

Stor opbakning fra skolebestyrelsen. 

Iværksættes bredt fra uge 3.  

 

2. Udformning af årshjulet. 

Årshjul med arrangementer i løbet af året, hvor forældrene er modtagere 

Knivskarp knaldgod digital form på hjemmesiden og ForældreIntra. Næste skridt er at der skal arbejdes med 

at taste ind. 

Kriterier for at komme med skal afklares. – Klaus arbejder videre med at finde et tidspunkt at indkalde en lille 

arbejdsguppe – bestående af Sasja, Henrik og Klaus. – Sasja foreslår uge 5.  

 

3. Mobiltelefoner i skoletiden 

Efter indholdsrige drøftelser på et meget højt niveau har vi besluttet at tage det op igen på næste møde.  

 

4. Samarbejde med AGF og Lyseng 

Vi vil gerne forsøge at lave et samarbejde med Lyseng og AGF, men det er vigtigt at det er klart hvornår man 

er det ene og det andet sted. 

 

5. Regnskab 2015. 

Budgettet for 2015 holder med plus - minus 100.000. 

Fremadrettet er der udfordringer idet børnetallet er faldende.  

 

6. Forældrearrangement primo 2016 

Vedtaget – ledelsen kommer med forslag til temaer og form. 

 

7. Mødekalender frem til sommerferien. 

Socialt arrangement omkring en aktivitet – kokkeskole eksempelvis – undersøges. Allan undersøger. 



8. Skolebestyrelsens kommentar til kvalitetsrapporten. 

Svend laver en udtalelse. 

 

9. Skolebestyrelsens kommentar til sparekatalog. 

Ingen kommentarer 

 

10. Overvejelser om ny vikarordning. 

Vi undersøger muligheden for at bruge egne lærere som vikarer. 

 

Evt:  

Vi deltager fremadrettet i skolernes skakdag – fredag inden vinterferien. 

- Forslag om en forældrementorordning – vi tager den med til næste gang. 

 

 


