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Referat 
Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

Formål med mødet: At beslutte, drøfte og orientere emner i relation til skolens virke 

 

Mødeleder: Svend Ladefoged 

Referent: Klaus Juul Sørensen 

Dato: 28.01.2015 

Varighed: 18.00-20.00 

 

 

 

Tilstedeværende:  

Svend Ladefoged, Ulla Gad, Nadia Abdo, Ka-

ren Reitz, Lene Samsøe Andersen, Per Kold-

toft Madsen, Sasja Laumann, Annette Bonde,  

Allan Hjortshøj, Simon Fenger, Klaus Juul 

Sørensen 

 

Fraværende: Henrik Albrechtsen, Laila Niel-

sen 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  

FASTE PUNKTER 

A.1  

Godkendelse af dags-

orden 

 

 

 

A.2 

Godkendelse af refe-

rat 

 

A.3  

Orientering om SBFU-

sager  

 

A.4  

Kommende mødeda-

toer 

 

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse af, at B.2 i stedet blev 

en beslutning om ekstraordinær kvalitetsrapport. 

Temahæftet om samarbejdet på Holme Skole var ikke færdig til be-

slutning. 

 

 

Godkendt 

 

 

 

Kun dagsorden havde været diskuteret. 

 

 

 

23/2 (sammen med Rundhøjskolen), 17/3, 27/4, 26/5, 17/6 

BESLUTNING 

B.1  

Vision og mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 

Ekstraordinær kvali-

tetsrapport 

 

Allan fortalte, at erklæringen var blevet udvidet med indholdet om 

dannelse som ønsket af skolebestyrelsen. Allan tilføjede, at alle fag-

grupper og MED-udvalg havde godkendt. 

Sasja spurgte til, om det var overvejet, hvordan det blev kommunike-

ret ud, da det var vigtige statements, som alle burde kende. 

Allan og Simon bekræftede, at det ville blive kommunikeret ud i et 

kommende nyhedsbrev. Efterfølgende ville de enkelte delelementer 

blive præsenteret mere detaljeret henover en længere periode. 

 

Skolebestyrelsen godkendte oplægget. 

 

Allan præsenterede den ekstraordinære kvalitetsrapport, som var ud-

arbejdet af Undervisningsministeriet for at lave en nulpunktsmåliong 

på nationale mål som følge af folkeskolereformen. 

Skolebestyrelsen konstaterede, at det drejede sig om genkendelige 
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resultater.  

Klaus supplerede, at ledelsen havde bemærket og kommenteret på 

den kendsgerning, at der ikke med alle målingerne var taget højde for 

skolernes forskelligheder fx i form af at have specialklasser eller ej. 

Dette påvirkede fx gennemførelsesprocenter og karakterer. 

 

Skolebestyrelsen besluttede, at skoleledelsen sammen med Henrik og 

Svend lavede det ønskede bidrag fra skolebestyrelsen til rapporten.  

DRØFTELSER 

C.1  

Kommunikation og 

samarbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 

Hvor er Holme Skole 

på vej? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3  

Samarbejdet med 

Rundhøjskolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4 

Linjeopdelt udskoling 

 

 

 

 

 

 

Ulla havde inden mødet udsendt det endelige materiale, som skolebe-

styrelsens udvalg havde udarbejdet. Bestyrelsen gennemgik idékatalo-

get. Ulla efterspurgte, at der var enighed om, hvilket mandat skolebe-

styrelsen og udvalget havde. 

Allan kommenterede, at det efter ledelsens opfattelse var naturligt, at 

dialogmøderne blev styret af forældrene uden indblanding fra skolele-

delsen. Klaus tilbød, at skolen naturligvis ville være behjælpelig med 

praktikken. 

Et naturligt sted at starte mente Ulla også kunne være Holme Skolefe-

stival (se pkt. C.5). Der var enighed om, at forældrene skulle være en 

aktiv del af planlægningen. 

 

Allan forklarede, at ledelsen efter juleferien havde set i krystalkuglen 

for Holme Skole. Fremtiden viste, at færre elever end tidligere ville 

starte på Holme Skole, og prognoserne blev bekræftet af børnetallet i 

daginstitutionerne. Allan sagde, at det udfordrede skolen og persona-

let, fordi det også betød et lavere budget og færre ansatte. Og dette 

formindskede budget gjorde, at der var færre midler til at udvikle for. 

Der var ingen tvivl om, at der var konkurrence om børnene i lokalom-

rådet.  

Indtil videre var der ingen planer om sammenlægning med Rundhøj-

skolen, men det gav god mening at styrke samarbejdet. 

Simon påpegede, at det var vigtigt, at vi fik fortalt den gode historie. 

 

Allan fortalte, at skolen allerede i dag havde et stort samarbejde med 

Rundhøjskolen og daginstitutionerne og præsenterede et katalog af 

flere fælles interesser og aktiviteter, som forhåbentlig skulle medvirke 

til at styrke tilhørsforholdet mellem forældre, børn, skole og daginstitu-

tioner, så de lokale institutioner blev det naturlige valg. 

Ulla kommenterede, at dette emne med fordel kunne kommunikeres i 

fx Kridten. Allan mente, at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis sko-

lebestyrelser var fælles om en udmelding om samarbejdet.  

Svend gjorde opmærksom på, at kommunikationen skulle være skarp 

og gennemarbejdet, da der også findes fordomme om hinandens sko-

ler. Allan tilføjede, at målet naturligvis var at lave et endnu bedre sko-

letilbud til områdets børn. Der var enighed om, at den gode historie 

bedst blev fortalt med positive effekter. 

 

Simon forklarede, at der var arbejdet på at tilpasse udskolingens tilbud 

til den individualisering, der var påbegyndt i undervisningsverdenen, 

så folkeskolen kunne blive mere attraktiv ift. fx efterskolerne.  

Efter besøg på andre skoler med erfaring var det besluttet, at starten 

først kunne blive i 2016, så forarbejdet kunne gøres grundigt. Det var 

målet, at tilbuddet skulle være betydeligt over det nuværende niveau, 

så det også kunne tiltrække elever fra andre dele af kommunen. Det 
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C.5 

Holme Festival 

 

 

 

 

 

 

 

C.6 

Budget 2015 og 

regnskab 2014  

 

omhandlede derfor også at skabe en fornuftig økonomi for at skabe et 

tilstrækkeligt fagligt niveau. 

Svend foreslog, at man også overvejede blanding af forskellige linjer 

som set på fx Viby Gymnasium. Ulla savnede andres erfaringer, og at 

tiltaget blev mere konkretiseret. Allan svarede, at ledelsen selvfølgelig 

inddrog alle erfaringer, der fandtes i Danmark. 

 

Allan fortalte, at områdets institutioner på et fællesmøde havde beslut-

tet, at det ville blive til en Holme Festuge i uge 25 i juni 2015, hvor 

hele ugen ville blive fuld af spændende aktiviteter afsluttende med et 

’brag’. Alle aldersgrupper var tænkt som publikum og deltagere. 

Idéfasen startede 16. februar.  

Allan supplerede, at det desuden var besluttet, at festugen skulle 

munde ud i et fælles program for Holme-området i et 0-18 års per-

spektiv. 

 

Klaus præsenterede kort procesplanen for budgettet 2015, som skulle 

munde ud i en endelig beslutning i marts/april. Det afhang bl.a. af, 

hvornår skolen ville modtage viden om antallet af børnehaveklasser og 

specialklasser. Desuden skulle det administrative fællesskab indarbej-

des. Skolens strategiske planlægning pegede p.t. på en udvidelse af 

lærerstaben. 

Klaus præsenterede dernæst det foreløbige 2014-regnskab for hhv. 

SFO og skolen, som blot manglede Byrådets endelige godkendelse. 

I SFO’en var genereret et overskud på kr. 637.000, hvilket havde fjer-

net det akkumulerede underskud og endda gjorde, at SFO’en gik ind i 

2015 med et lille plus på kr. 200.000. Dette var et udtryk for rettidig 

omhu, da ledelsen allerede i 2013 var klar over de kommende budget-

udfordringer og derfor valgte at gribe ind med det samme. Det havde 

haft den betydning, at det var muligt at melde ud til pædagogerne, at 

der ikke var planer om personalereduktioner i 2015. 

Skolen præsterede et underskud på kr. 460.000. Underskuddet var 

planlagt som følge af de ekstra lærere, der havde været tilknyttet sko-

len i skoleåret 2013-14. Skolen gik ind i 2015 med et overskud på 1,75 

Mkr.  

Skolebestyrelsen udtrykte tilfredshed med regnskabet.  

ORIENTERING 

D.1 

Elevplaner 

 

 

 

D.2 

Nyt frokosttilbud 

 

Simon fortalte, at Aarhus Kommune var i gang med at undersøge mar-

kedet for elektroniske elevplaner, men havde indtil videre konstateret, 

at ingen af de nuværende udbydere levede op til kommunens ønsker 

og krav. 

 

Klaus præsenterede skolens nyeste kantinetilbud, som var en automat 

med Arla ToGo-produkter og produkter fra kantinen.  

EVENTUELT 

D. 

Forslag til punkter på fremtidige møder: Gåbusser, skolens kommuni-

kation, pædagogiske læringscentre. 
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ToDo 

Klaus Retningslinjer for brug af skolens lokaler 

 


