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Skolebestyrelsesmøde 

 

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.00-20.00  

på Holme Skole 
 

 

Referat 
 

A. GENERELT (17.00-17.30 - INKL. PAUSE) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. Orientering om SBFU-sager 

Der har afholdt møde mandag 23. januar. 

Sagerne der blev drøftet er med på dagsordenen til i dag.  
Maibritts mailadresser er: May-Britt@cool.dk eller rothmann71@gmail.com  
 

 

B. Beslutninger - generelt (17.30-18.45) 

1. Marked - ideoplæg ved Ulla 

Ulla har arbejdet videre med ideen om et vårmarked. På SBFU-mødet den 23. januar blev det 
foreslået, at markedet først afholdes i juni - så brude den sidste nattefrost være væk. Læs mere i 
bilag 1. Vi skal have sat projektet i gang, så gør jer gerne overvejelser hjemmefra mht. egen 
deltagelse, tema, hvad skal “overskuddet” bruges til mv.? Ulla præsenterer kort det forarbejdede 
oplæg på mødet. 
Ulla spørger til en rolleafklaring i forhold til Vårmarkeds ideen.  
Tidspunkt?  

Hvor vidt deltager skolens personale? 

Hvordan sikres en forankring (tradition)? 
 
Der bliver talt om en lørdag sidst i august – evt. som en alternativ skoledag med forlagt undervisning. 
Der skal ud over et loppemarked være et tema, eller et tema i hver afdeling. Forældrenes rolle/bidrag 
skal beskrives. 

 
Til næste møde skal der formuleres en beskrivelse, der kan præsenteres for forældre og personale. 
Der skal ligge konkrete forslag til hvordan økonomien er omkring projektet og hvad et evt. overskud 
skal bruges til. 
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2. 15-15: Kaløvig & Holme - en skole med udfordringer til alle 

  Hvad skal vi lave? Forslaget fra SBFU er, at vi naturligvis arbejder videre med de allerede 

 valgte temaer: Forældresamarbejde (Nicki og Svend), kommunikation (Svend, May-Britt, Eva 

 og Henrik) og Sund Skole (Anette, Eva, Martin, Ulla og Marianne). Skolens ledelse vil under 

 dette punkt præsenterer Strategi 2012-2014 (bilag 2). Forslaget fra SBFU er, at vi 

 sammenkobler SB’s temaarbejde med den øvrige del af skolens arbejde med den udarbejdede 

 strategi. I forhold til selve formen på vort 15-15 møde kunne en model være, at fredagen (den 

 23/3) primært består af oplæg og relaterede drøftelser fra 15.00-18.00. Lørdagen bruges så 

 på at konkretisere det kommende temaarbejde eksempelvis i de respektive grupper. 

 Fredag eftermiddag inviteres en ”oplægsholder” fra forvaltningen. 

 Den proceskonsulent, som Eva har anbefalet, inviteres op til en samtale med Allan og Svend i 

forhold til eventuel støtte af den kommende proces. 

  

3. Kvalitetsrapport og -samtale 

  Hvert andet år udarbejder Børn og Unge én rapport pr. skole, fritids- og ungdomsskoletilbud 

 samt og dagtilbud. Sædvanen tro har skolebestyrelsen mulighed for at skrive en kommentar til 

 rapporten, som vil indgå den samlede udgivelse. Fristen er den 25. februar. Som opfølgning på 

 rapporten afholdes der kvalitetssamtaler med områdelederen, hvor skolebestyrelsen deltager 

 med to repræsentanter. Mødet er den 16. april d.å. kl. 15.00-17.00 og vi skal have fundet to 

 repræsentanter. 
 Allan skriver kvalitetsrapporten. Kvalitetssamtalen afvikles med minimum to fra repræsentanter 

fra skolebestyrelsen, formand og næstformand. Områdechefen har åbnet op for at samtalen er 

åben for alle – hvorfor der er overvejelser om at flere medlemmer fra skolebestyrelsen og 

afdelingskoordinatorerne. 
 Det aftales på næste møde, hvem der deltager. 

  

        4. Ulla orienterer om madprojektet  i 7a 

      Ulla fortæller at det har været en succes på flere planer og både elever og forældre bakker op om 

      et lignende tilbud frem over. 

      Allan vil gerne tænke projektet ind i det samlede bud på et kosttilbud på Holme skole, og inviterer   

      manden bag Flamengo-projektet ind til et inspirationsmøde – evt. som opbakning på det samlede  

      kosttilbud på Holme skole. 
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D. ORIENTERING (18.45-19.55) 

1. Aktuelt fra skolens ledelse  

1.1.  Skolestruktur (bilag 3: Materiale fra Konsulentfirmaet Brøndum & Fliess). 
Skolens 

 ledelse gennemgår tidsplan og de tre senarier, der umiddelbart virker voldsomme. 
Allan gennemgår de tre scenarier. 

1.2.  Regnskab 2011 - udkast præsenteres på mødet 

 

1.3.  Budget 2012 - udkast præsenteres på mødet 

Der arbejdes lige nu på en ny måde at lægge budgettet på, således at der kan planlægges lidt 

tættere på 0, så ressourcerne kommer ud og i spil til gavn for eleverne og skolen. 

1.4.  APV - psykiske arbejdsmiljø. Præsentation af hovedpointerne 

På undervisningsdelen ser det generelt meget positivt ud, hvor SFO og TAP personalet viser en 

tilbagegang i medarbejdernes trivsel. Arbejdet omkring opfølgning på rapporterne er i gang i alle 

afdelinger. 

Samlet i kommunen er lærerne den arbejdsgruppe, der scorer næst dårligst 

1.5.  Kvalitetsrapport 

 - udgår 

1.6.  Sabroes Minde 

Holme skole er ”med-lejer” på en hytte i Hørhaven sammen med andre institutioner og skoler i 

område Horsensvej. Vi har i kraft af vores egen bus god mulighed for at benytte stedet evt. til 

N/T undervisning på en årgang. Vi er bundet til lejemålet i 3 år. Stedet må kun bruges af 0-18 

årige. 

 
       1.7  Forældretilfredshedsrapport 

Kommer ud til forældre og personale på fredag. Der er en svarprocent på næsten 70% og det ser 

ud som positiv fremgår på de fleste områder både i undervisning og SFO. Rapporten tages op på 

Kaløhus weekenden 

 
     1.8  Rengøring 

Klaus har vurderet rengøringen med en smiley. Hvis kvaliteten ikke højnes vil der blive givet en 

advarsel og kontrakten evt. opsagt. 

 
E. EVT. (19.55-20.00) 

NÆSTE MØDE AFHOLDES D.7.3.12 (ALLAN KAN IKKE DELTAGE) 

 


