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A. Generelt – 
faste punkter 

Svend bød velkommen til Finn V. Nielsen, som erstatter May-Britt i 

hendes sygefravær, som forventes at slutte 1/8-2013. 

A.1 Godkendel-
se af dagsor-
den 

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punktet E.5 Sensommer-

fest. 

A.2 Godkendel-
se af referat 

Referatet blev godkendt. 

A.3 Orientering 

om SBFU-sager 
Kun telefonmøde vedr. dagsordenens punkter. 

 

A.4 Kommende 
mødedatoer 

19/6 

B. Økonomi  

B.1 Budget 
2013 

Klaus præsenterede status på regnskabet for 2013.  

Indtil videre forventes vi stort set at følge budgettet, både for skolen 

og SFO. 

April måneds lockout har betydet en mindre omkostning på ca. 1,4 

mio.kr. på skolens regnskab. Ledelsen har besluttet at anvende disse 

til midlertidig ansættelse af 3 lærere for at kompensere på de mang-

lende timer samt give fagligheden et ekstra løft med ekstra holddan-

nelse i dansk og matematik på alle årgange. 

Der er kommet et nyt styringsværktøj, hvor det forventes, at vi bedre 

kan give prognoser mhp. forbedring (læs = 0) af årets resultat. Dog er 

værktøjet endnu ikke velegnet til præsentation, og Klaus fortsætter 

med at præsentere resultatet efter de tidligere opstillinger.   

Mht. de opsparede midler afventede skolen fortsat en accept af, at 

midlerne kan visse ønskede anlægsprojekter. 

B.2 Innovati-
onspuljen 2013 

Allan fortalte om møde med Kurt Kristensen (områdechefen), hvor 

man bl.a. har drøftet en anden organisering af forældresamarbejdet 

med øget involvering og dermed bedre rammer. 

Til et kommende møde vil Simon og Allan deltage i en drøftelse af em-

net, og emnet kunne også sagtens være en del skolebestyrelsen ar-

bejdsdøgn. 

Mht. konkret ansøgning vedr. it til fjernundervisning mm. er skolens 

ledelse først klar med en indstilling til næste uddeling fra Innovations-

puljen, hvilket sker 1/9. Se endvidere under pkt. E.4. 

C. Beslutnings-

punkter 
 

C.1 Opfølgning 
på drøftelse af 

udgangsforbud 
for de ældste 
klasser 

Simon startede med at præcisere, at det var en skolebestyrelsesbe-

slutning at give et generelt udgangsforbud for elever.  

Martin påpegede til en start, at det ville virke negativt, hvis det ude-

lukkende var et forbud for forbuddets skyld. 

Allan nævnte det tidligere forslag om et rigtigt udskolingsmiljø i kælde-

ren, men den manglende frigivelse af den opsparede kapital ikke mu-

liggjorde dette projekt i fuld version. Men der kunne måske findes 

driftsmidler til en skrabet version. 

Annette var klart for et udgangsforbud. Jan støttede dette, da det var 

lærernes opfattelse, at der var et uheldigt sammenfald mellem indta-

get af energidrikke og meget aktive unge. 

Martin ville gerne støtte et forbud, hvis der var mulighed for den skra-

bede løsning i kælderen. Eva spurgte, om det i det hele taget var mu-

ligt at stoppe udgangen, og Jan påpegede, at det ikke var muligt at 
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dække alle udgange. 

Skolen(Klaus) arbejder videre med to forskellige versioner: den fulde 

løsning og den skrabede model. 

C.2 Halprojekt Allan præsenterede sine tanker om at genoplive det tidligere halpro-

jekt. Inspireret af en donation fra Salling-fonden til en skole i Skander-

borg er idéen at lave en hal ved skolen, som skulle stilles til rådighed 

for medarbejdere i Dansk Supermarked udenfor skoletid og anlægsfi-

nansieret af Salling-fonden. Der er også i byrådet et stærkt ønske at få 

flere OPP-projekter (OffentligtPrivatPartnerskab), hvilket dette projekt 

ville være. 

Henrik påpegede, at der i forskel til det tidligere projekt var en hal i 

form af Lyseng Idrætscenter, men det ville være godt at lægge en fø-

ler ud. 

Skolebestyrelsen støttede, at der blev foretaget sonderinger hos Magi-

straten samt Dansk Supermarked. 

Arbejdsgruppe blev nedsat bestående af: Allan, Simon, Svend, Henrik, 

Martin, Nicki. 

C.3  Bestyrel-

sens opstart 
efter sommer-
ferien 

Svend tog hul på debatten med at præcisere, at der kom en ny besty-

relse pr. 1/8, og der var behov for at forventningsafstemme indsatsen 

både på og mellem møderne. 

Annette foreslog, at det årlige arbejdsmøde på et døgn i stedet blev 

afløst af to temaaftener for et større udbytte. 

Eva anbefalede, at mødet/møderne fortsat foregik udenfor skolen, da 

det gav en anden energi. 

Svend konkluderede, at beslutningen måtte udskydes til det kommen-

de møde. Tema for næste år kunne være: Hal, anden organisering ift. 

forældre, ansvarlighed. 

Allan undersøger muligheder for placering af møde. 

C.4 Valg af sko-
lefotograf 

Klaus fortalte, at der havde været forældreklager over kvaliteten fra 

vores hidtidige leverandør. Den dårlige kvalitet bekræftede flere fra 

bestyrelsen. Samtidig har skolens kontor ikke oplevet den professio-

nelle tilgang til opgaven med bl.a. korrektur, og dette har betydet, at 

skolens ledelse gerne vil forslå, at skolen skifter leverandør. 

Klaus præsenterede 3 forskellige kandidater, han har haft til møde 

mhp. præsentation af muligheder. 

Skolebestyrelsen overlod beslutningen til Klaus. 

C.5 Skolefest Simon spurgte, om ikke Holme Skole burde have en skolefest og fore-

slog, at det foregik i maj/juni evt. i et stort telt. 

Allan gjorde opmærksom på, at der samtidig var en SFO-sommerfest. 

Anette B. mente, at det var bedre med en samlet fest, og skolebesty-

relsen besluttede, at det var på sin plads at inddrage MED-udvalget, så 

planlægningen skete via medarbejderne inkl. idéer fra både sensom-

merfest og SFO’ens sommerfest. 

C.6 Udkast til   
for fritagelse 
for kristendom 

Simon præsenterede ledelsens oplæg til regler for fritagelse for kri-

stendom. Finn spurgte, om det ikke var muligt at ændre titlen på faget 

til fx religion. Allan afkræftede denne mulighed iht. styrelsesvedtæg-

terne. 

Henrik ønskede, at proceduren også blev placeret på Intra, og desuden 

var han i tvivl, om proceduren fandtes på alle skoler. Simon afkræfte-

de dette.  

Svend konkluderede, at der blev lavet en forældreudgave, hvor krav til 
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forældrene for fritagelsen blev gjort meget klare.  

D. 9.Z mod Ki-
na 

 

D.1 Tid til 
rekleksion 

Skolebestyrelsen drøftede udsendelsernes indhold uden at drage en 

egentlig konklusion, men støttede et forældrearrangement inden 

sommerferien, hvor alle forældre på Holme Skole havde mulighed for 

at komme og drøfte udsendelsernes indhold og hvilke konsekvenser, 

der evt. skulle drages. 

Allan og Svend er tovholdere på arrangementet d. 10. juni.  

E. Mest til ori-
entering 

 

E.1 Samarbej-
det med klas-
serådene 

Udskudt.  

 

E.2 Handlepla-
ner i forbindel-
se med bekym-
rende fravær 

Udskudt.  

 

E.3 Opfølgning 
på aflyste ti-
mer under læ-
rerlockouten i 
april 

Se også B.1 Økonomi. 

Der læses ekstra timer i kommende 2.-4. årgang pga. tabte timer. 

Derudover leveres der holddeling. 

E.4 IT som 

hjælpemiddel 
ved fjernun-
dervisning og 
lektiehjælp 

Udskudt.  

 

E.5 Sensom-
mermarked 

Sensommermarked holdes efter sommerferien. Henrik prøver at etab-

lere nyt udvalg med frivillige fra forældregruppen. 

 

F. Evt.  

 

 

ToDo 
Klaus Beslutte skolefotofirma 

Henrik Sammensætte nyt udvalg til sensommermarked 

Allan  Foretage sonderinger vedr. ny hal  

Allan Undersøge sted for skolebestyrelsens arbejdsdøgn 

Allan/Svend Forældrearrangement 10/6 

Simon Regelsæt til forældre vedr. fritagelse for kristendom  

Allan Fælles skolefest 

Klaus To planer for etablering af udskolingsmiljø 

 


