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Referat 

 

  

Mødedato og tid 19.06.2012 kl. 16.30 

  

Mødested Holme Skole 

  

Mødeleder Svend Ladefoged 

 

Referent Klaus Juul Sørensen 

  

  

Emne Skolebestyrelsesmøde  

  

  

Dagsorden A. Generelt og orientering fra skolens ledelse 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

B. Pause og mellemsnak 

C. Tema og bestyrelsens drøftelser 

D. Evt. 

  

  

Deltagere Svend Ladefoged, formand 

May-Britt Rothmann 

Nicki Emig 

Martin Møller 

Henrik Albrechtsen 

Allan Hjortshøj, skoleleder 

Jan Risvig, TR for lærere 

Anette Bisgaard, TR for pæd. 

Klaus Juul Sørensen 

 

 Marianne Eis 

Eva L. Hansen 

Ulla Gad Hvas 

Annette Nørskov 

 

  

Fraværende  

  

  

Kopi til Referatet placeres efter godkendelse på Skoleporten 
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A.1. Godkendelse 
af dagsorden 

Pkt, A.6 ændres til en debat om skolestruktur.  

Det fastholdes, at informationspunkter er til slut i dagsordenen. 
A.2. Godkendelse 
af referat 

Referatet blev godkendt med følgende bemærkning: 

”Ulla opfordrede til, at p-faget idræt placeret i den praktisk-musiske 

del skulle tage udgangspunkt i den æstetiske/praktisk-musiske dimen-

sion frem for den sundhedsfaglige dimension.”  
A.3. Orientering 
om SBFU-sager 

Intet at berette.  

A.4. Godkendelse 
af lektionsforde-
lingsplan 

Klaus fortalte om forslaget til lektionsfordelingsplan. Fagfordelingen 

har medført et forslag, hvor vi kan øge timetallet i flere klasser. Desu-

den er alle lektioner fremover på 45 min, og læsebåndet er derfor in-

kluderet i alle timer. 

Skolebestyrelsen godkendte lektionsfordelingsplanen. 
A.5. Godkendelse 
af budget 2012 

Klaus beskrev kort processen for budgetudarbejdelsen og fremlagde 

budgettet i den nuværende form, hvor der løbende tages højde for de 

tildelinger, der kommer til skolen. 

Skolebestyrelsen udtrykte tilfredshed med den mere læsbare opstilling 

af budgetmaterialet og godkendte budgettet.   
A.6. Valg til sko-
lebestyrelsen 
2012  
Skolestruktur 

Udmelding d.d. om forslag til ny skolestruktur betyder, at Rundhøjsko-

len fortsat er indstillet til lukning. For os betyder det, at 40% af Rund-

højskolens elever kommer til Holme Skole. Og vi er nødt til at sige far-

vel til de 5 specialklasser, der skal flytte til Åby Skole. Dette skal ske 

pr. 1/8-2013. Skolebestyrelsen beklagede, at forslaget gik på, at spe-

cialklasserne skal væk. Høringsfasen starter i august og varer 8 uger. 

Processen forventes igangsat snarest. Da det sker som en fusion, be-

tyder det, at ledelse og medarbejdere fra hhv. Rundhøjskolen, Rosen-

vangskolen og  Holme Skole skal ansættes i en udpegningsproces. 

I den kommende fase er det vigtigt at invitere området og ikke mindst 

Rundhøjskolens medarbejdere og elever til en konstruktiv og positiv 

fusionsproces. Men skolebestyrelsen slog fast, at det var vigtigt, at 

ledelsen hurtigt melder en holdbar plan ud til skolens forældre og 

medarbejdere og ikke mindst kriterierne for lokaletildeling som fx in-

gen vandreklasser og max. 24 elever i lokaler på max 50m2. 
A.7. Sensom-
mermarked på 
Holme Skole 

Annette fortalte, at der var problemer med at tilmelde sig via Foræl-

dreIntra, hvilket var frustrerende. P.t. er der kun 2 tilmeldte. Såfremt 

der er tilstrækkelig tilmeldinger 30-50, skal der ske annoncering via 

LokalAvisen. Enighed om at slå det op igen efter sommerferien, da 

informationen sandsynligvis er druknet i øvrige informationer som fx 

SFO-festen. Det blev besluttet at flytte datoen for festen, og udvalget 

fik beslutningsret til at gå videre.  
B.  
C1. Årets tema  
C.1.1 Erfarings-
udveksling 

Møderne med klasserådene forventes afholdt ultimo september. 

C.1.2 Forældrene 
som 12. mand 

Skolebestyrelsen skal udpege 3 af forældrerepræsentanterne til at 

igangsætte forældrene i de nye børnehaveklasser. Eva, Nicki og Annet-

te meldte sig til at udarbejde fælles koncept med eksempler på den 

gode klasse og starter det i bhkl. Klassens trivsel skal gerne være en 

fast del af klasserådenes virke og opfølgning. 

Der var enighed om, at der på sigt skulle etableres et netværk af men-

torer på tværs af skolebestyrelse, klasseråd og forældrene, der kunne 
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trækkes på hvert år, da der er tendens til, at tingene fader ud. 
C.1.3 Klasserå-
denne og skole-
bestyrelsen 

Enighed at etablere et mere regelmæssigt samarbejde mellem skole-

bestyrelsen og klasserådene, hvor der udpeges forældrerepræsentan-

ter fra skolebestyrelsen til hver afdeling. 

Specialklasserne: Mai-Britt 

Indskoling: Henrik, Nicki, Anette, Marianne 

Mellemtrin: Eva og Ulla 

Udskoling: Svend, Martin 
D. Evt. May-Britt fortalte, at der havde været afholdt en sommerfest for alle 

specialklasser med koncert o.lign, hvilket havde været en kæmpe suc-

ces. 

Ulla foreslog, at skolebestyrelsen næste gang diskuterer kristendoms-

undervisning som en del af undervisningen. 

Næste møder er: 29/8 og 27/9. 

 


