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4. Opsamling på Sensommermarked 
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7. Inklusionsprojektet 

8. Mødedatoer for kommende år 

9. Status 9. årgang 

B. Fusionsproces 

1. Bestyrelsens rolle og muligheder i fusions-

processen 

2. Valg af repræsentanter til fusionsbestyrel-

sen 

C. Tema og høringssvar 

1. Årets Tema: Hvidbog for skole-hjem-
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1. Erfaringsudveksling 

2. Forældrenes som 12. mand 

3. Klasserådene og skolebestyrelsen 

4. Sund skole 
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A.1. Godkendelse 
af dagsorden 

Punkt A.9 om 9. årgang blev tilføjet på vegne af Klaus.  

A.2. Godkendelse 
af referat 

Referaterne fra 19/6-2012 og 29/8-2012 blev godkendt med den 

kommentar, at Anette Bisgaard ikke er TR. Klaus lovede at ændre det-

te fremover. 
A.3. Orientering 
om SBFU-sager 

Intet. Der er kun afholdt telefonmøde om dagens dagsorden. 

 
A.4 Opsamling på 
sensommermar-
ked 

Anette fortalte om sensommermarkedet, som endte med at være en 

rigtig positiv oplevelse med mange boder, men måske knap så meget 

salg. Der var i den grad en god stemning og hygge, og børnene legede 

samtidig med, at voksne fik mulighed for at snakke og netværke. Det-

te bekræftede flere af skolebestyrelsen medlemmer. Umiddelbart var 

det udvalgets mening, at arrangementet skulle gentages fremover, 

selvom det var en noget hektisk opstart med booking af sale, mang-

lende borde etc. 

Udvalget vil nu samle erfaringerne, så de kan gå videre til næste år. 

Skolebestyrelsen besluttede at promovere markedet ved at få en arti-

kel i Kridten samt få billeder fra markedet på skolens hjemmeside. 

Skolebestyrelsen takkede Anette og Ulla for indsatsen. 
A.5 Parkering Klaus fortalte om en henvendelse, som skolen havde modtaget vedr. 

parkering på Hjulbjergvej, specielt om eftermiddagen.  

Skolebestyrelsen genkendte den manglende overholdelse af parke-

ringsvejledninger og erkendte også, at de hidtidige erfaringer med at 

skabe forståelse hos de få forældre ikke har båret frugt. 

Skolebestyrelsen var enig i, at det ikke var acceptabelt, at der kunne 

opstå faresituationer pga. forældrenes manglende lyst til at gå 50-

100m for at afhente deres barn. Og skolebestyrelsen var enig i, at der 

var p.t. var det nødvendige antal pladser dels til parkering og dels som 

kys-og-kør pladser. 

Skolebestyrelsen diskuterede forskelllige metoder fra vores egne par-

keringsguider til tilkaldelse af politiet mhp. udstedelse af bøder. 

Beslutningen blev, at skolens ledelse endnu engang opfordrer til hen-

synsfuld parkering, hvorefter der må overvejes en optrapning af ind-

satsen. 
A.6. Personalesi-
tuation 
 

Klaus orienterede kort om behovet for nyansættelse af en lærer til 1. 

og 3. årgang pga. en opsigelse. 

Skoleledelsen har ansættelsessamtaler 27/9-2012. 
A.7. Inklusions-
projektet 

Sannie fortalte om inklusionsprojektet, som bliver igangsat på Holme 

Skole. Skoleledelsen har valgt en mindre model med 24 lærere end 

oprindeligt, hvor alle lærere forventedes at deltage, da økonomien i 

projektet steg markant udover 24 deltagere, og det ville få markante 

konsekvenser for skolens økonomi. 

Der er nu ansat 6 nyuddannede lærere, som med løntilskud skal lære 

børnene og opgaven at kende i 12 uger fra uge 41 og frem, hvorefter 

disse lærere erstatter de normale lærere fra januar 2013, mens de er 

på efteruddannelse. 

Skolens ledelse forventer sig en del af projektet, når kompetencerne 

hos lærerne om inklusion gøres bedre med en så markant indsats. 

Skolebestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
A.8. Mødedatoer 
for det kommen-
de år 

Næste datoer for skolebestyrelsesmøde:  

24/10, 22/11, 17/12, 22/1, 20/2, 21/3, 22/4, 21/5, 19/6 
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A.9. 9. årgang Klaus fortalte, at der kommer 1-2 elever til 9. årgang, hvilket betyder, 

at årgangen må deles i 2 klasser, da dispensationen ikke giver mulig-

hed for at fastholde kun én klasse. Imidlertid har der så mange positi-

ve effekter af den samlede klasse med udstrakt brug af holddeling og 

to lærere tilkoblet i de fleste timer, at vi vil fortsætte denne praktik. 

Det betyder nu, at klassen fra 26/9 formelt deles i de oprindelige klas-

ser, og der suppleres op med lærere i de timer, hvor der ikke har væ-

ret to lærere tilkoblet den gamle klasse. 

Skolebestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
B.1. Bestyrelsens 
rolle og mulighe-
der i fusionspro-
cessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurt Kristensen, områdechef, var inviteret som gæst til at fortælle om 

fusionsprocessen frem mod 1/8-2013. Første fase var afsluttet med 

udpegning af Mogens Toustrup som fusionslederen for Holme-Rundhøj, 

Ny Holme, eller hvad navnet bliver. 

Kurt forklarede, at byrådet har uddelegeret beslutningskompetencen 

om den nye fusionsskole til Mogens. Det er en særlig konstruktion ind-

til 1/8-2013, da skolen formelt ikke eksisterer, og dermed er der heller 

de normale fore som MED-udvalg og skolebestyrelse med kompetence. 

Der vil i fusionsfasen være 3 udvalg: 

1. Styregruppe – ansvarlig for at fusionsprocessen gennemføres 

som et velkoordineret projekt med beslutning, kommunikation, 

delprojekter etc. Mogens er formand, og deltagere er fusions-

ledelse, medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentan-

ter. 

2. Fusions-MED-udvalg - rådgivende udvalg bestående af for-

mentlig 2-3 repræsentanter fra hhv. Holme og Rundhøj. 

3. Fusions-bestyrelse – rådgivende udvalg bestående 2 forældre-

repræsentanter fra hhv. Holme og Rundhøj 

 

Det afgørende i den kommende fase er at skabe grobund for et godt 

samarbejde til alles bedste, dvs. både børn, forældre og medarbejdere. 

For kun derved kan der skabes en tryg proces. Kurt lagde vægt på, at 

fusions-skolebestyrelsen ikke havde til opgave at forhandle om skole-

strukturforslaget. 

Eva spurgte til fordelingen af børn fra Rundhøjskolen. Kurt forklarede, 

at modellen var en beslutning for B&U’s chefgruppe , og at forliget tal-

te om flytning af hele klasser, men forældrene ville naturligvis have 

mulighed for at vælge anderledes. Kurt forventede beslutning om dette 

primo januar 2013.  

Jan påpegede, at det var vigtigt med hurtig og korrekt information for 

at skabe sikkerhed hos forældre, så en mulig afvandring til privatskoler 

kunne undgås. Kurt berettede, at Eva Vilsgaard (Rundhøj-Rosenvang) 

og Mogens havde aftalt at udsende nyhedsbrev hver 14. dag. 

Anette spurgte til pladsproblematikken, og Kurt svarede, at der var 

forventet mindre bygningsmæssige ændringer. 

May-Britt spurgte til specialklassernes fremtid på Holme Skole. Kurt 

fortalte, at byrådet besluttede 12/9-2012 at følge magistratens indstil-

ling om at se på forholdene igen, selvom politikerne fortsat mente, at 

der var plads til de 5 specialklasser på Åby Skole. 
B.2. 2. Valg af 
repræsentanter 
til fusionsbesty-
relsen 

Svend opfordrede forældrerepræsentanterne til at overveje deres kan-

didatur til den nye fusionsbestyrelse. Svend supplerede med, at han 

havde aftalt møde 27/9-2012 med Mogens og Morten Petersen (SB-
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formand Rundhøjskolen) om præmisser og forventninger for det kom-

mende fusionsarbejde. 

C.1. Årets tema  
C.1.1 Erfarings-
udveksling 

Udestår til næste gang. 

 
C.1.2 Forældrene 
som 12. mand 

Sannie fortalte, at møder med klassernes forældre ikke nødvendigvis 

skulle være i forbindelse med de første forældremøder. Et nyt møde, 

hvor forældre fra 0. årgang skal troppe op, fordrer noget ekstra. Man 

kunne hente en medarbejder fra Pædagogik og Integration, som kunne 

forklare kommunens generelle holdning til skole-hjem-samarbejdet, 

hvorefter 3 forældrerepræsentanter kunne delagtiggøre forældrene i 

deres erfaringer. Kontakt er: Eva, Anette, Marianne.  
C.1.3 Klasserå-
dene og skolebe-
styrelsen 
 

Udestår til næste gang. 

 

C.1.4 Sund Skole Udestår til næste gang. 
C.1.5 Årshjul for 
bestyrelsens 
arbejde 

Udestår til næste gang. 

 

C.2 Høringsrunde 
vedr. den fore-
slåede ændring 
af skolestruktu-
ren 

Svend fremlagde kort, at han ikke mente, at det kommende hørings-

svar bør være meget forskelligt end det første, bortset fra at skolen 

bør foreslå, at specialklasserne ikke flyttes. 

Svend udarbejder konkret forslag på vegne af skolen, MED-udvalg og 

skolebestyrelse, og det behandles på det kommende møde. 

Svend og May-Britt deltager i et forældremøde for alle forældrene i 

specialklasserne 3/10-2012 for at få deres input til høringssvaret. 
D. Evt. May-Britt spurgte om mulighed for, at forældrene fra specialklasserne 

kan udpege en suppleant, da der har været flere gange, hvor hun af 

forskellige årsager ikke kan deltage.  

Skolebestyrelsen bakkede op, og muligheden præsenteres på et kom-

mende forældremøde. 

Næste møde er: 24/10-2012. 

 


