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Referat fra  

Skolebestyrelsesmøde 

onsdag den 10. februar 2016 

kl. 18.30-21.00 på Holme Skole 
 

Til stede: Svend, Nadja, Karen, Lene, Anette, Sasja, Simon, Henrik, Ulla (ref)    

 

DAGSORDEN 
 

A. GENERELT - FASTE PUNKTER (18.30 - 18.35) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Flg punkter udsættes B2, B3, B4, C2, C4, C6, C7. 

C10, skolen laver udkast. 

2. Godkendelse af referat 

 Godkendt  

3. Orientering om SBFU-sager 

Telefonmøde og mails omkring dagsordenen. 

Allan og Svend opfordrer bestyrelsen til at reflektere over, hvor vidt bestyrelsen 

følger sin beslutning om at fokusere på overordnede temaer. Der ud over bør 

bestyrelsen overveje arbejdsformen - om vi fx kun kommer med idéer eller også 

”dribler bolden i mål”. 

 

Dialog: Vigtigt, at vi ved alle punkter, emner mm på møderne laver klare aftaler om, 

hvem der går videre med hvad. Hvornår går et emne fx over til ledelsen, hvornår er 

det bestyrelsen der rykker på en sag. Skal jævnligt vendes både på et overordnet og 

på et konkret plan. 

 

Til næste gang bedes alle overveje, hvad vi hver især har som succeskriterie for 

arbejdet i skolebestyrelsen – både i ft form og indhold. 

4. Kommende mødedatoer 

10/3, 11/4, 10/5 og 8/6.     
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INFORMATIONSPUNKTER VED SKOLENS LEDELSE (18.35 - 19.00)  

 

1. Kvalitetssamtale og ditto rapport 

Kort opsamling på mødet med områdechefen den 2. februar om skolens kvalitetsrapport. Det 
kan dog allerede nu afsløres, at alt forløb planmæssigt og at der på ingen måde er grund til 
bekymring.  
 
Lene deltog i mødet sammen med Svend og ledelsen. Stor ros fra Lene til ledelsen for 
håndteringen af mødet. Se referat fra mødet. 

2. Dispensationsansøgning  

Information fra ledelsen om skolens dispensationsansøgning i forhold til faglærerdækning på 
de yngste årgange. 
 
Simon orienterer om, at skolen søger om lov til at dække undervisningen i indskolingen med 
to primære lærere – jvf erfaringer fra Holme Skole og fra hvad man ser i fx Canada. 

Dispensation mhp ikrafttrædelse i 2016/17 søgt i fællesskab med Århus Kommune, 
Fjordsgades skole og (endnu en skole).  

3. Kunstprojekt – punktet udskudt til næste møde 

Lidt om projektet og ansøgningen 

4. Elevtrivselsmåling – punktet udskudt til næste møde 

Information med relevante fokuspunkter fra undersøgelsen. 
 

 

C. DRØFTELSES- og BESLUTNINGSPUNKTER (19.00 – 20.50) 

1. Møder med elevrådet 

Drøftelse af blandt andet forårets møder med elevrådene. 
 
Karen og Nadja deltog i elevrådsmødet d.d. Eleverne foreslår bestyrelsen, at man ophæver 
udgangsforbuddet for udskolingen. Bestyrelsen er skeptiske over for forslaget.  

 
Ledelsen tager forslaget videre og vender tilbage med et forslag til bestyrelsen til, hvordan det 
kan håndteres.  
 
Andre emner: toiletternes tilstand og en uvished om, hvad ”bevægelse” er. 

2. Forældretilfredshedsundersøgelsen inklusiv kommentarer – punktet er 

udskudt til næste møde 

Indledende drøftelse af indtryk og umiddelbare fokusområder. Rapporten udleveret i 
papirform. 
 

3. Mobiltelefoner i skoletiden 

En fortsættelse af punktet fra forrige møde. Materiale vedhæftet. 
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Hvad er der fundet af videnskab om emnet? Ulla har fået en flok (uvidenskabelige) artikler fra 
Skægkærskolens samling. Sasja har lavet lidt research blandt kolleeger på alle trin, mhp 
mobiler i undervisningen.  
 

Skolebestyrelsen opfordrer ledelsen til at lancere de to dimensioner (det faglige udbytte af 
undervisningen og den trivselsmæssige/sociale og bevægelsesmæssige dimension) af 
spørgsmålet i medarbejdergruppen.  
 
Ledelsen vender tilbage til bestyrelsen på mødet den 11. april. 

4. Tema for efterårets arbejde – punktet udsættes til næste møde 

Er der ønske om et samlende tema for vort arbejde i efteråret. Det kunne være forældrerollen, 
samarbejdet med den øvrige forældregrupper, branding af skolen eller noget helt andet. 
Formanden vil dog gerne opfordre til, at feltet i givet fald indsnævres til et enkelt punkt. Vi 
skal under alle omstændigheder overveje, hvilke ressourcer vi hver især har lyst og mulighed 
for af levere. Ting tager tid og arbejdet i skolebestyrelsen vanskeliggøres erfaringsvist af, at 
det kan være svært at finde tid mellem møderne. 

 

5. Caféaftener 2016 

Hvad tænker vi – fortsættelse af drøftelser og indledende planlægning af kommende 
arrangementer (Allan nævnte 1-2 i julebrevet). 
 
På sidste møde blev der besluttet emner og form.  
 

Ledelsen kommer med forslag til datoer til to identiske arrangementer. Tidsrum: 18.30 – 
20.30. 

 
Overskrift: Status på reformen. Fælles start med kort oplæg om status på reformen, hvorefter 
man går ud i tre rum, hvor der zoomes ind på tre emner. 
  

Skolebestyrelsen står for indhold og form på ét af de tre emner. Vi vælger emnet 
”forældrerollen” som skal vinkles på en måde, så det lokker/provokerer/tiltrækker mange 
forældre. Hvordan kan vi som forældre bidrage til en god skolegang for vores børn i lyset af 
skolereformen, hvor meget mere af fx lektierne bliver lavet på skolen? Hvor er det, at vi som 
forældre får en dialog med vores børn om skole-emner, når vi ikke har lektierne at tale om? 
Hvilke muligheder har man for at have indflydelse på, at det går så godt som muligt for sit 
barn? Inspiration til, hvordan man kan gøre det. Inspiration til, hvordan man kan tale med 

børnene om det faglige og det sociale i skolen. 
 
Større ejerskab til skolen (som vi tidligere har vedtaget at vi vil interessere os for) kunne også 
være en dimension af dette. ”Vores skole” 
 

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen er udvalget, der beslutter indhold og form på 
forældrerolle-temaet – aftaler et arbejdsmøde efterfølgende.   

 
Ledelsen styrer den ”fælles hat” samt de to øvrige rum. 
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6. Branding af Holmeskole 2016-2020 – punktet udsættes til næste møde 

Behovet for en tydeliggørelse af de sociale og ikke mindst faglige værdier, som Holme Skole 
rummer bliver ikke mindre de kommende år. Punktet kunne eventuelt ses i sammenhæng med 
C.3. 

 

7. Forældrerollen som aftensarrangement 

Emnet blev drøftet på forrige møde og opfordringen var, at bestyrelsens medlemmer over, 
hvorvidt man er interesseret i at være værter for et aftenarrangement. 
 
Indgår i café/dialogarrangementet.  

8. Årshjulet 

Opfølgning og status. 
  

 På forrige møde blev der nedsat et udvalg (ledelsen, Lone Bøye Thuesen og Henrik 
Alberchtsen).  
 

Allan indkalder dette udvalg mhp at årshjulet er oppe at køre august 2016. 
  

9. Holme Indsamling 

Fortsættelse af drøftelserne om en kommende Holme indsamling. Karen meldte sig vist til at 
finde egnede modtagere for eventuelt indkomne beløb. 

 

Sjov og sympatisk idé. Hvordan kan den vinkles, så den passer ind i noget af det, vi 

arbejder med? Enten ind i skole/SFO i stil med løbet for et par år siden, bag for en 

sag eller lign, eller lade nogle forældre uden for bestyrelsen drible med den.  

Ledelsen afgør, om og i så fald hvordan der arbejdes videre med det.  

 

Stikord: Vores Skole, skolen som kulturhus, branding, bevægelse, Holme Skole som 

en god arbejdsplads,… 

 

10.  Høringssvar vedrørende SFO – punktet går videre til næste møde 

Høringssvar vedrørende byrådets forslag om at lade 4. årgang ”overgå” fra SFO til 
klubområdet. Skolebestyrelsen har endnu ikke udtalt sig, hvorfor punktet er placeret under 
drøftelser og beslutninger. 

 
Bestyrelsen beder ledelse, SFO og MED-udvalg om at komme med forslag til høringssvar. 

 

E. EVT. (20.50 - 21.00) 

 

1. Simon orienterer om omlægning af lektioner fra 45 min til 60 min. Er ved at finde ud af, 

om det er noget, Undervisningsministeriet skal blåstemple. 

 

2. Referater fra SB-møderne. Hvor arkiverer vi dem? Kan vi fx anvende intras 

skolebestyrelses-modul?  
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Ledelsen kommer med et oplæg til. Hvordan. 

 

3. Referater skal for fremtiden ud lynhurtigt efter mødet, fx dagen efter.  

Ledelsen sørger for dette. 

  

 

KOMMENDE PUNKTER: 

 

 


