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Holme Skole, den 21. februar 2013 

 

 

 

Referat 

 

  

Mødedato og tid 20.2.2013 kl. 17.00 

  

Mødested Holme Skole 

  

Mødeleder Svend Ladefoged 

 

Referent Simon Fenger 

  

  

Emne Skolebestyrelsesmøde  

  

Dagsorden A. Generelt og orientering fra ledelsen 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Orientering om SFBU-sager 

4. Kommende mødedatoer 

B. SFO 

1. Ferielukning 

2. Mål og indholdsbeskrivelse for SFO 

C. Opfølgning på konsekvenser af byrådets vedta-

gelse af ny skolestruktur 

1. Status på baggrund af det indledende 

møde 

D. Frem mod sommerferien 2013 

1. Valg 2013 

2. Konstituering af den nye bestyrelse 

3. Arbejdsform og arbejdet generelt i den 

resterende periode  

4. Forældrene som 12. mand 

5. Samarbejdet med klasserådene 

E. Digitale medier 

1. Politik i forhold til digitale medier 

F. Generel orientering 

1. Opgavefordeling i ledergruppen 

2. Informationsvideo om Holme Skole på 

hjemmesiden 

G. Evt. 

  

  

Deltagere Svend Ladefoged, formand 

Henrik Albrechtsen 

Martin Møller 

Mey-Britt Rothmann 

Nicki Emig 

Allan Hjortshøj, skoleleder 

Marc Nøddesbo, SFO-leder 

Simon Fenger 
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Annette Nørskov 

Anette Bisgaard 

Jan Risvig 

  

Fraværende Marianne Eis, Ulla Gad Hvas, Eva L. Hansen 

  

Kopi til Referatet placeres efter godkendelse på Skoleporten 
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A. Generelt og 
orientering fra 
ledelsen 

 

A.1 Godkendel-
se af dagsor-
den 

Dagsorden blev godkendt. 

A.2 Godkendel-
se af referat 

Referatet blev godkendt. 

A.3 Orientering 
om SBFU-sager 

Møde blev afholdt 8/2.  

 

A.4 Kommende 
mødedatoer 

21/3, 22/4, 21/5, 19/6 

B. SFO  

B.1 Ferieluk-

ning 
Marc orienterede om den hidtidige ordning hvor SFO som udgangs-

punkt altid har åbent (dog ikke på helligdage). 

Dog med den mulighed for at holde lukket, hvis der ikke er tilmeldte 

børn. Dette kan være aktuelt i f. eks. juleferien og fredag efter kr. h. 

dag. 

Denne ordning ønskes fortsat. 

Bestyrelsen tilslutter sig ordningen.  

 

B.2 Mål og ind-
holdsbeskrivel-

se for SFO 

Marc orienterede om status på arbejdet i SFO med mål og indholdsbe-

skrivelse. Arbejdet har stået stille under fusionsplanerne, men skal 

igangsættes igen. 

Marc foreslår at arbejdet primært laves af koordinatorgruppen og le-

delsen. Hele personalegruppen inddrages på fælles p – møder. 

Svend foreslår at forældrerådet bliver tovholder på arbejdet, og bl. a. 

medvirker i udvælgelsen af emner. 

Marc tager det med retur til forældrerådet og fremlægger plan for det 

videre arbejde. 

 

C. Opfølgning 
på  konsekven-
ser af byrådets 

vedtagelse af 
ny skolestruk-
tur 

  

C.1 Status på 
baggrund af 

det indledende 
møde 

Allan har været til møde med områdechef Kurt Kristensen og 

fremhævet behovet for timing ifbm samarbejdet med Rundhøj. 

Initiativerne ifht samarbejde tages på ledelsesplan. Der er pt tiltag 

i gang for at genoptage et tættere samarbejde med institutionerne, 

klubber og dagtilbud i området. Eksempelvis kan der overvejes 

løsninger hvor der samarbejdes omkring teknisk adm opgaver.  

Andre tiltag kan følge efter andre ydre påvirkninger såsom fx ny 

folkeskolelov. Andre større tiltage er der ikke i støbeskeen. 

 

D. Frem mod 
sommerferien 

 

D.1 Valg 2013 Velkomst til nyt medlem Per Koldtoft Madsen, far til dreng i 3.kl samt 

elev der er på vej i 0.kl.  
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Per indtræder i skolebestyrelsen – officielt fra d.1.August.  

 

D.2 Konstitue-
ring af den nye 
bestyrelse 

 

D.3 Arbejds-
form og arbej-
det generelt i 
den resterende 
periode 

 

D.4 Forældre 
som 12. mand 

Skoleledelsen tager initiativet på dette frem til sommerferien.  

Ideer til ting der involverer forældre: 

 

- Kommunikation, traditioner, skolefrokost, modtagelse af nye 

familier, forældreinvolvering i undervisningen, skolens forældre-

tænketank. forældredatabase. Henrik kommer med et oplæg til 

næste møde. 

 

- Der vil blive arbejdet på en større involvering af klasseforældre-

rådene. Allan kommer med et oplæg om dette. 

 

D.5 Samarbej-
det med klas-

serådene  

 

E. Digitale me-
dier 

 

E.1 Politik i 
forhold til de 
digitale medier 

Der er udsendt oplæg til materiale om digital mobning. Der er generel 

tilslutning til forslaget.  

 

F. Generel ori-
entering 

 

F.1 Opgavefor-

deling i leder-
gruppen 

Opgaverne forandrer sig så indsatserne skal tilpasses. Vi vil i ledelsen 

se på opgavefordelingen 

F.2 Informati-
onsvideo om 

Holme Skole 

påhjemmesi-
den 

Vi vil fremstille en præsentationsvideo til hjemmesiden. 

 

E. Evt.  

 


