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A.1. Godkendelse 
af dagsorden 

Tilføjet pkt. A.6 om sensommermarked. 

Tilføjet pkt. C.5 om kantine-strategi 

Tilføjet pkt. C.6 om ”Lærernes dag” 
A.2. Godkendelse 
af referat 

Referatet fra sidste møde var ikke modtaget.  

Klaus sørger for at sende dette hurtigst muligt til godkendelse hos 

formanden. 
A.3. Orientering 
om SBFU-sager 

Intet at berette fra møder. 

Jan vil fremover gerne prioritere at deltage i SFBU-møderne. 
A.4. Lokal-profil 
af fusionsleder 

Svend og Jan fortalte om mødet tirsdag d. 28. august på Grøndalsvej, 

hvor de fik mulighed for at præsentere ønskerne til den kommende 

fusionsledelse. I mødet deltog ligeledes skolebestyrelsesformanden og 

lærernes TR-repræsentant fra Rundhøjskolen. Mødet afslørede, at der 

er behov for, at alle parter ser fusionerne som etablering af nogle nye 

skoler. 

Svend beskrev Holme Skoles holdning om at blive centrum med alle de 

ressourcer, der findes i området. Den nye skoleledelse skal kunne ud-

fordre de eksisterende rammer og være innovativ. 

Jan supplerede med medarbejdernes holdning, hvor der er stor fokus 

på lodret tillid og ligeværdighed, og at skoleældresamarbejdet og sko-

lebestyrelsen ses som en aktiv ressource. 

Efter byrådsmødet 12. september starter en ny høringsfase, og Eva 

tilkendegav, at SFO-forældrerådet meget gerne ville medvirke til det 

nye høringssvar. Skolebestyrelsen gav udtryk for, at man ønskede at 

påpege de fordele, der kunne opnås ved at bibeholde specialklasserne 

på Holme Skole. 

Ulla ønskede en mere aktiv kommunikation i fusionsprocessen, og sko-

lebestyrelsen besluttede, at høringssvar mv. blev placeret på skolens 

hjemmeside, og at ledelsen løbende skulle informere på ForældreIntra 

om nye beslutninger. Klaus påtog sig at sørge for dette. 
A.5. Forlængelse 
af valgperioden 

og valg til skole-
bestyrelsen 2013 

Svend, Ulla, Nicki og Henrik har alle accepteret en forlængelse af deres 

mandat til 31. juli 2013. Dermed er det planlagte novembervalg aflyst. 

Svend fortalte, at der forventes afholdt skolebestyrelsesvalg til den 

nye fusionsskole feb/mar 2013. 

Ulla meddelte, at hun trækker sig ud af skolebestyrelsen omkring års-

skiftet som følge af flytning. 
A.6. Sensom-
mermarked 

Anette fortalte, at udvalget havde besluttet at udsætte tilmeldingsfri-

sten og bedt skolens administration om at sende opslag med hjem til 

forældrene samt at oprette tilmelding på ForældreIntra. Klaus kunne 

fortælle, at dette var på plads. Det var fortsat ønsket, at mindst 20-30 

boder skulle tilmelde sig. 

Elevrådet ville gerne medvirke til at lave PR i form af plancher, og ud-

valget havde også forberedt en pressemeddelelse til Lokalavisen Syd, 

når tilmeldingerne var tilstrækkelige. 

Klaus tjekker adgang til gymnastiksal d. 22. september hos 

Sport&Fritid. 
B.1. Årets tema Arbejdet med Hvidbogen  
B.1.1 Erfarings-
udveksling 

 

B.1.2 Forældrene 
som 12. mand 

SL beder 0.klasses lærerne kontakte Eva for en aftale om forældreaf-

ten med temaet forældrene som 12.mand. SL sender det bilag til sko-

lebestyrelsen, som er brugt i de tre 0.klasser på 1.skoledag, hvor AH, 
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MA og SL mødte forældrene i alle tre klasser. 
B.1.3 Klasserå-
dene og skolebe-
styrelsen 

Når forældrerådene er valgt inviterer skolebestyrelsen de forældrevalg-

te ”forældrerødder” til et møde. Skolebestyrelsen sender invitationen 

ud. 

Maibrit er knyttet til specialklasserne 

Nicki til indskolingen, Eva og Ulla til mellemtrinnet, og Svend og Martin 

til udskolingen 
C. Orientering fra 
skolens ledelse 
og bestyrelsens 
øvrige sager 

En hilsen fra Allan, som forventer at være tilbage på skolen sidst i sep-

tember. 

Klaus er p.t. ledelsens kontaktperson for skolebestyrelsen. 

C.1 Godkendelse 
af regnskab 2011 

Klaus præsenterede det endelige resultat for 2011, som for skolen gav 

et overskud på ca. 1,6 mill.kr. Resultatet er opnået pga. en stor om-

kostningsbevidsthed i 2. halvår af 2011. Det havde været ledelsens 

ønske at kunne bruge det akkumulere overskud til investering i forbed-

rede læringsmiljøer, men overskuddet var p.t. indefrosset. Ledelsen 

arbejder fremover på at ramme som tæt på 0, som det er praktisk 

muligt uden at skabe et utilsigtet underskud. 

SFO endte med et minus på ca. 300.000 kr. først og fremmest som en 

konsekvens af ændret handicaptildeling, som i en efterjustering skar 

ca. 550.000 kr. af SFO’s forventede budget. 

Det samlede resultat er på den baggrund tilfredsstillende. 

Skolebestyrelsen godkendte regnskabet uden anmærkninger. 
C.2 Budget 2012 Klaus præsenterede det foreløbige resultat og forventningerne for 

2012, som netop er blevet indberettet til Børn&Unge-magistraten. 

’0’-strategien er her fulgt, og de foreløbige forventninger peger på et 

resultat på +/- 100.000 både for skolen og SFO.  

Skolebestyrelsen tog budgetforventningerne til efterretning. 
C.3 Høringsrunde 
vedr. forsøg med 
ny styrelsesved-
tægt 

Svend og Klaus skriver høringssvar, hvor der tilkendegives tilfredshed 

med forvaltningens holdning i forhold til at gå tilbage til de nationale 

regler. Svend sender høringssvaret rundt til alle SB- medlemmer. 

C.4 Konfirmati-
onsundervisning 

Svend fremlagde oversigten for konfirmationsforberedelse i dette sko-

leår. Når konfirmationsforberedelse ikke ligger i skoletiden er det 

blandt andet fordi, en stor del af skolens elever ikke skal konfirmeres. 
C.5 Kantine-
strategi 

 

C.6 Lærernes dag Det blev besluttet, at SB (Svend m.fl.) ville være på personalerummet 

på lærernes dag d. 5.10.2012 og give lærerne et rundstykke og et klap 

på skuldrene. 
D. Evt. Næste møde er: 27.9.2012. 

Hver arbejdsgruppe skal fremlægge, hvad de hver især arbejder med. 

Svend sender navne og grupper til skolen til vedhæftning i referatet. 

 


