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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: 17.06.2014 

Varighed: 17.00-20.00 

 

 

 

Tilstedeværende:  

Svend Ladefoged, Martin Møller, Henrik Al-

brechtsen, Ulla Gad, Lene Krudt Boisen 

 

Allan Hjortshøj, Laila Nielsen,  

Klaus Juul Sørensen 

 

Fraværende: Nicki Emig, May-Britt Roth-

mann, Per Koldtoft Madsen, Jan Risvig Hen-

riksen, Simon Fenger 

 

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. 

 

 

 

Referatet fra 26/5-14 blev godkendt. 

 

 

 

Intet 

 

 

 

25/8-2014 

ORIENTERING 

B.1 Ansættelse af tre 

nye lærere 

 

 

 

B.2 Opsamling på 

kvalitetssamtalen 

med områdechefen 

 

 

 

 

 

 

B.3 Skolefestival 

 

 

Holme Skole havde opslået 3 nye lærerstillinger med hhv. Dansk-Som-

Andetsprog, naturfag og til specialklasser med linjefagsdækning. Der 

var deadline fredag d. 20. juni, og som vanligt afvikles samtalerne 

uden forældredeltagelse. 

 

Allan fortalte, at der var stor ros fra områdechefen til stigningen i for-

ældretilfredsheden samt elevers karakterfordeling i afgangsprøverne. 

Områdechefen udtrykte mest bekymring over sygefraværet – ikke 

mindst i SFO.  

Svend spurgte, om registreringen var af forskellig mellem personale-

grupperne, men dette afviste Klaus. Henrik spurgte til skolens mulig-

hed for at få et mere detaljeret billede af sygefraværet, hvilket Klaus 

bekræftede. 

 

Allan fortalte, at skolen havde styr over afviklingen af skolefestivalen – 

eller så klar som man kan blive, når det var en større nystartet event. 
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B.4 Skemaer i det 

kommende år 

 

 

 

 

B.5 Inddragelse af 

medarbejdere fra 

Holme Vestergaard i 

det kommende skole-

år 

Allan fortalte, at festivalgruppen onsdag inden festivalen lavede de 

sidste arbejdsplaner, og at dette arbejde ville vise, om der var behov 

for at indkalde ekstra ressourcer blandt skolebestyrelsen. 

Klaus supplerede, at skoleledelsen efterfølgende ville evaluere skolefe-

stivalen og forløbet. Henrik foreslog, at man udsendte et kortfattet 

spørgeskema til alle forældre efterfølgende. Ulla ville gerne, at skole-

bestyrelsen havde mulighed for at drøfte oplevelsen, og Allan lovede, 

at dette ville ske i det nye skoleår.  

  

Klaus præsenterede status og hvilke principper, kompromisser og ud-

fordringer.  

På Ulla’s forespørgsel bekræftede Allan, at læsebåndet fortsatte som 

sædvanligt. Ulla udtrykte bekymring over, at læsebåndet havde en 

stor tidsmæssig betydning for de små fag. 

 

Allan fortalte, at skolen havde indgået en aftale om samarbejde med 

Holme Vestergaard, så fritidsklubben kunne indgå i den understøttende 

undervisning i udskolingen i det kommende skoleår. 

Indskolingens og mellemtrinnets bevægelse ville blive varetaget af 

SFO-pædagoger. 

DRØFTELSER 

C.1  

Slutevaluering af den 

nuværende skolebe-

styrelses arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 

Oplæg vedr. samar-

bejdet med det pæ-

dagogiske personale i 

kommende skoleår 

 

 

 

 

 

Svend konkluderede, at skolebestyrelsens resultater egentlig var bed-

re, end bestyrelsen gav sig selv kredit for. Der havde selvfølgelig væ-

ret perioder, hvor der havde været for mange bolde i luften, hvilket 

kunne give et indtryk af manglende fremdrift.  

Der var enighed om, at skolebestyrelsens periode havde været præget 

af en del turbolens, og at skolebestyrelsen ikke havde magt til at gen-

nemføre alle forandringer. Allan nævnte, at skolebestyrelsens ønske 

om at indføre solceller var blevet besluttet fra centralt hold. 

Martin henviste til, at skolebestyrelsens fremtidige rolle som bindeled 

til klasserådene kunne give en styrket arbejdsform. Ulla pointerede, at 

opgavefordelingen i bestyrelsen var en vigtig fremtidig metode. 

Allan nævnte, at skolebestyrelsen som i en tidligere udgave måske 

med gavn kunne vælge at have et tema for den kommende valgperio-

de. Han påpegede endvidere, at en tættere kontaktflade mellem for-

ældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen og forældrene ville styrke  

Ulla og Henrik roste den forbedrede kommunikation fra skolen, som 

også var en del af de ønsker, som den nuværende skolebestyrelse lag-

de vægt på. 

Ulla og Henrik udtrykte deres begejstring over at have haft muligheden 

for at drøfte den nye skolereform. 

Svend nævnte muligheden for, at forretningsudvalgsmødet fik den 

oprindelige form, hvor orienteringspunkter blev afklaret dér. 

Allan sagde afslutningsvis, at skolebestyrelsen sagtens kunne ranke 

ryggen på baggrund af nogle til dels vanskelige arbejdsforhold og flere 

ændringer i valgperiode. 

 

Allan præsenterede skoleledelsens oplæg til den fremtidige kommuni-

kation med skolens forældre, herunder retningslinjer for kommunikati-

onen, skole-hjem-møder og -samtaler og lektier. Allan ville gerne ud-

sende dette sammen med de to andre bidrag efter sommerferien. 

Ulla opfordrede til, at oplægget indeholdt henvisning til de to øvrige 

bidrag samt henvisning til Kridten og Månedsbrevet. 

På Svends opfordring lovede Allan, at alle tre oplæg var en del af op-

starten i de nye klasser.  
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C.3 

Temaer til det kom-

mende skolebestyrel-

sesarbejde 

 

C.4 

Evaluering af de nu-

værende retningslin-

jer for forældrebeta-

ling af lejrsko-

ler/skolerejser 

 

 

C.5 

Principper for brug af 

mobiltelefoner  

Det blev aftalt, at Allan/Svend udsendte besked til den nye skolebesty-

relse om, at de skulle medbringe forslag til temaer for det kommende 

arbejde. 

 

 

Allan præsenterede det nuværende regelsæt, hvor lejrskoler er pligtige 

for eleverne at deltage i, og skolerejser er frivillige for eleverne. For 

lejrskoler kan skolen i dag opkræve et dagligt beløb på ca. 80-100 kr. 

til dækning af forplejning. 

Allan opfordrede til, at skolebestyrelsen diskuterede om det nuværen-

de regelsæt var i overensstemmelse med forældrenes ønsker til antal-

let af lejrskoler/skolerejser. 

 

Klaus og Lene kunne meddele, at der p.t. ikke vurderedes at være et 

behov for indførelse af principper for brug af mobiltelefoner. 

EVENTUELT 

D. 

Evt. 

 

 

 

Ulla fortalte om et møde om ULF i Aarhus, hvor skolen havde mulighed 

for at benytte mange gratis tilbud. 

På Ullas spørgsmål om et andet fremmedsprog kunne Klaus fortælle, 

at der ikke blev mulighed for et andet sprogfag i det kommende skole-

år. Allan supplerede, at spansk blev en del af tilbuddet i valgfag. 

 

Allan takkede Martin og Lene for deres store indsats.  

 

Næste gang: 25/8 

 

 

ToDo 

  

 


