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Holme Skole, den 21. juni 2013 

 

 

 

Referat 

 

  

Mødedato og tid 19.6.2013 kl. 17.00 

  

Mødested Holme Skole 

  

Mødeleder Svend Ladefoged 

 

Referent Klaus Juul Sørensen 

  

  

Emne Skolebestyrelsesmøde  

  

Dagsorden A. Generelt – faste punkter 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Orientering om SFBU-sager 

4. Kommende mødedatoer 

B. Beslutningspunkter 

1. Opfølgning og status i forhold til udfasnin-

gen af udgangsforbud 

2. Bestyrelsens arbejdsform 

3. Mødedatoer for det kommende år 

4. Status i forhold til eventuelt 16-16 møde 

5. Skolefestival 2014 

6. Fortsat udveksling med Mistral-skolen i 

Barcelona 

7. Lokale spørgsmål i den kommende foræl-

dretilfredshedsundersøgelse 

C. 9.Z mod Kina 

1. Opsamling på forældremødet den 10. juni 

D. Mest til orientering 

1. Sensommermarked 

2. Handleplaner i forbindelse med bekym-

rende fravær 

3. Strategi for det kommende skoleår 

4. Evaluering af kantineforsøget 

5. Holddannelse det kommende skoleår 

6. Ny arbejdspladser og mødefaciliteter for 

skolens medarbejdere 

E. Evt. 

  

  

Deltagere Svend Ladefoged, formand 

Henrik Albrechtsen 

Martin Møller 

Allan Hjortshøj, skoleleder 

Klaus Juul Sørensen 
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Finn V. Nielsen 

Eva L. Hansen  

Anette Bisgaard 

Jan Risvig 

  

Fraværende Marianne Eis, Ulla Gad Hvas, Nicki Emig, Annette Nør-

skov 

  

Kopi til Referatet placeres efter godkendelse på Skoleporten 
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A. Generelt – 
faste punkter 

 

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 

Intet møde. 

 

A.4 Kommende 

mødedatoer 
Ingen p.t. 

B. Beslutnings-
punkter 

 

B.1 Opfølgning 
og status i for-

hold til udfas-
ningen af ud-
gangsmulighed 

Allan startede med at fortælle, at vi ikke har mulighed for at være klar 

til et udskolingsmiljø til skoleårets start. Anlægsmidler til den store 

løsning er ikke frigivet, og det er ikke realistisk at etablere en løsning 

på det grundlag. 

Konklusion: den nye 7. årgang får udgangsforbud, og der etableres et 

udskolingsmiljø evt. i light-udgaven. Og 8.-9. årgang får udgangsfor-

bud efter efterårsferien, hvis det lykkes at få frigivet anlægsmidler. 

Bestyrelsen tilkendegav, at det var vigtigere at få møbler til udsko-

lingsmiljøet end lockers på gangen.   

B.2 Bestyrel-

sens arbejds-
form 

Svend opsummerede oplæg til ny arbejdsform, som gerne skulle give 

bestyrelsen en mere sikker vej med henblik på færdiggørelse af pro-

jekter. Det vil delvist betyde, at forventningerne til forældre i skolebe-

styrelsen. 

Henrik supplerede med, at der var behov for en årsplan, som pointere-

de, hvilke projekter som arbejdes med hvornår. Og kun til de projek-

ter, hvor forældrene melder sig ind, kan skoleledelsen ikke forvente 

arbejdsindsats fra forældrene mellem møder. 

B.3 Mødedatoer 
for det kom-
mende år 

Svend og Allan laver møderække med rullende ugedage. 

B.4 Status i 

forhold til 
eventuelt 16-
16 møde 

Aftalt at det gennemføres som 16-16-møde, og Allan finder et passen-

de sted i Østjylland i slutningen af august eller begyndelsen af sep-

tember.  

B.5 Skolefesti-

val 2014 
Allan fortalte, at skoleledelsen har drøftet muligheden for at udvide det 

traditionelle koncept for en skolefest ved at lave dette som et tema 

over en hel uge ved at inddrage alle aktører i Højbjerg med relation til 

Holme Skole. Det indbefatter også at lade skolefestivalen smelte sam-

men med SFO-sommerfesten. 

Det vil ske som forlagt undervisning, da vi vil inddrage en lørdags som 

afslutning. 

B.6 Fortsat 
udveksling med 
Mistral-skolen i 
Barcelona  

Allan forklarede, at skoleledelsen har ønsket en skarpere profil på ud-

veksling med Doorn, så fagligheden og undervisningen blev tydeligere. 

Simon og vores koordinator, Lonni, tager til Holland i starten af juli, 

hvor de sammen med den hollandske skole vil evaluere vores nu 8-

årige udveksling. 

Allan fortalte også om nogle intentioner om at intensivere den kontakt, 

vi har til Mistral-skolen i Barcelona. Der er mange nye perspektiver, 

hvor vi og catalanerne kan lære af hinanden. De er fx fremragende til 
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at lave læringsmiljøer. Det er ikke realistisk at udveksle hele klasser 

pga. økonomien hos den catalanske skole, og vores forslag er derfor 

udveksling med 3-6 elever udover lærerudveksling. Det vil betyde, at 

der vil være behov for at udpege nogle elever efter nogle kriterier som 

fx ”legat”. Skoleledelsen vil gerne kende skolebestyrelsens holdning til, 

om dette er acceptabelt, da alle ikke kan få muligheden.  

På Evas spørgsmål fortalte Jan, at kriteriet for ”legatmodtager” i en 

tidligere situation var performance i forbindelse med et projekt. 

Finn spurgte, om udvekslingen også omfattede specialklasseelever, 

hvortil Allan svarede, at det ikke har været muligt at etablere ift. sko-

len i Holland. Allan opfordrede dog Finn til at tage kontakt til Mike, 

vores afdelingsleder for specialklasserne. 

B.7 Lokale 
spørgsmål i 
den kommende 
forældretil-
fredsundersø-
gelse 

Skolebestyrelsen valgte fra følgende spørgsmål fra de mulige tilvalgs-

spørgsmål: 

 Hvor tilfreds er du med trafiksikkerheden på vejen mel-

lem dit barns skole og hjem? 

 Hvor tilfreds er du med trafiksikkerheden tæt på skolen?  

 Hvor tilfreds er du med skolens kommunikation via 

ForældreIntra? 

 Hvor tilfreds er du med ro og orden i dit barns klasse? 

C. 9.z mod Kina  

C.1 Opsamling 

på forældre-
mødet den 10. 
juni 

Svend havde den oplevelse, at det var et konstruktivt møde, hvor for-

ældrene åbent kunne diskutere og lufte en evt. frustration over det 

billede, der måske blev skabt af DR’s udsendelse. 

Henrik spurgte forventningerne til mødet. Svend svarede, at det ikke 

hans forventning, at det ville blive et møde med store meningsudveks-

linger, men at mødet bekræftede, at der var behov for, at skolen skab-

te en skarpere profil.  

Henrik supplerede, at vi nok kunne skabe større engagement ved at 

facilitere en lignende proces i fremtiden, så der også kommer et out-

put, som kan bruges både for deltagende og de ikke-deltagende.  

D. Mest til ori-
entering 

 

D.1 Sensom-
mermarked 

1 forælder har meldt sig, hvilket gør, at skolebestyrelsen vælger at 

stoppe det i denne omgang 

 

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

Udskudt. 

 

D.3 Strategier 
for det kom-
mende skoleår 

Klaus 

D.4 Evaluering 
af kantinefor-
søget 

Klaus 

D.5 Holddan-
nelse det 

kommende 
skoleår 

Allan 

D.6 Nye ar-
bejdspladser 
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og mødefacili-
teter for sko-
lens medarbej-

dere 

E. 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 

 


