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A. Generelt og 
orientering fra 
ledelsen 

 

A.1 Godkendelse 

af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

A.2 Godkendelse 
af referat 

Referatet blev godkendt. 

A.3 Orientering 
om SBFU-sager 

Intet. Der har ikke været afholdt møde. 

 
A.4 Økonomi – 
status 

Klaus præsenterede kort status på økonomien efter 3. kvartal. Med 

fremskrivning på det nuværende tidspunkt kommer skolen ud med et 

pænt overskud, hvorimod vi SFO-regnskabet peger på et mindre un-

derskud. Ledelsen foreslår, at skolen annullerer administrationshonora-

ret for at støtte SFO’ens økonomi. Det var der enighed om. 

Vi vil fortsætte den skarpe opfølgning med fremskrivninger. Det er 

fortsat ikke muligt at overføre evt. overskud, og derved kan det give 

god mening at bruge et overskud i meningsfulde investeringer, bl.a. 

mangler vi flere bærbare pc’er samt borde og stole.  
B. Fusionsproces  
B.1 Officielt ”nyt” Svend orienterede om status på fusionsprocessen. Der mangler en 

overordnet procesplan, så det er vanskeligt at se, hvordan egne initia-

tiver skal passe ind tidsmæssigt. Der er imidlertid nedsat de nødvendi-

ge både overordnede og decentrale fusionsudvalg, så der er forvent-

ninger om en snarlig oversigt over den fremtidige proces. MED-

udvalget har møde d. 31/10. 
B.2 Opsamling på 
møder med for-
ældreråd og for-
ældre 

Det var emnemæssigt to meget ens møder. Bekymring om den fremti-

dige klassedannelsen inkl. elever i hver klasse fyldte mest.  

Der opstod på forældremødet et ønske om muligvis at skabe en akti-

onsgruppe, men det blev aftalt, at dette skulle ske i et samarbejde 

med aktionsgruppen på Rundhøjskolen. 
B.3 Høringssvar Svend præsenterede et udgangspunkt for skolebestyrelsens hørings-

svar, som påpeger udfordringen ved at lukke Rundhøjskolen, og skulle 

det alligevel blive konsekvensen, er det vigtigt at fastholde 8270-

tilknytningen og tillade lokal selvbestemmelse på vigtige emner som fx 

klassedannelse. 

Flere forældregrupper skolen vil gerne supplere med egne høringssvar. 

Svend sørger for at rundsende skolebestyrelsens høringssvar til foræl-

drene i god tid inden deadline d. 9/11 kl. 12. 
C.1 Årets tema  
C.1.1 Erfarings-
udveksling 

Gruppen har ikke haft mulighed for at mødes, men det er fortsat målet 

at lave en hvidbog for den gode klasse. 
C.1.2 Klasserå-
dene og skolebe-
styrelsen 
 

Det er aftalt, at de udpegede skolebestyrelsesrepræsentanter kontak-

ter klasserådene for en aftale. Henrik foreslog, at man kunne inddrage 

erfaringsudvekslingen i mødet med klasserådene. Svend påpegede, at 

det var vigtigt, at klasserådene medvirkede til at understøtte det for-

melle samarbejde.  
C.1.3 Sund Skole Emnet vil sandsynligvis blive en naturlig del af den nye fusionsskole, 

og dermed kunne det indgå i fusionsprocessen. Klaus opfordrede dog 

til, at gruppen henvendte sig mhp. at bruge første halvdel af 2013 til 

at afprøve forskellige muligheder i kantinen.  
C.1.4 Årshjul for 
bestyrelsens 

Udestår til næste gang. 
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arbejde 

C.2 Trivselsun-
dersøgelse 
blandt eleverne 

på Holme Skole  

Klaus redegjorde kort for den udleverede trivselsundersøgelse og for-

talte, at den var uddelt til alle klasselærerne, som har opgaven med at 

arbejde videre med resultaterne. Klaus lovede, at Simon Fenger på det 

efterfølgende møde ville deltage og forklare i yderligere detaljer, hvor-

dan processen med behandling af trivselsresultaterne foregår på Hol-

me Skole. 

Marianne vil bl.a. gerne vide, hvordan skolen håndterer elever, som 

ikke nødvendigvis bliver nok udfordret. 

Jan sagde, at det var lærerne meget opmærksomme på, men det nok 

var et større problem med de elever, som vanskeligt kunne følge med.  
D. Evt. Næste møde er: 22/11-2012. 

 


