
 
 

 

 
 

 

 
 

POSTADR:  
Mølleskovvej 11, 8270 Højbjerg 

TLF:  
8713 8700 

FAX:  
8713 8713 

E-mail: 
hol@aaks.aarhus.dk 

INTERNET: 
http://www.holme-skole.dk 

 

 
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 7. marts 2012 kl. 17.00-20.00  

på Holme Skole 
 

 

DAGSORDEN 
 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat 

Godkendelse af referat.  
Referatet blev godkendt. 

3. Orientering om SBFU-sager 

Der har kun været afholdt et kort dagsordensmøde. 

Intet at berette. 

 

 

B. Beslutninger - generelt (17.30-19.00) 

1. Høstmarked (tidl. Vårmarked) - opfølgning og det videre forløb 

Status og det videre forløb. Hvor er. 
Pba. oplæg var der enighed om, at det kunne være en god idé at afholde et sensommermarked, 
men at formålet skulle fremstå stærkere, og der kunne være en fordel i at slå det sammen med 
SFO-festen. Skolens ledelse og medarbejdere vil gerne støtte initiativet, men foreslår en dag med 

stor aktivitet på tværs. Der er behov for at inddrage forældreråd og elever, hvis det skal blive en 
succes. 
Til næste møde skulle der ske en revision af oplægget samt udarbejde en tidsplan, da der blev 
udtrykt tvivl, om planlægningen kunne gennemføres tids nok. Skolebestyrelsen nedsatte en 

mindre gruppe til det videre arbejde.  

2. Kvalitetsrapport og tilfredshedsundersøgelse inklusiv forældrekommentarer 

I skulle alle gerne have modtaget kopier af kvalitetsrapporten, tilfredshedsundersøgelsen og 
tillægsdelen med forældrenes kommentarer. Vi skal have drøftet, hvordan vi som bestyrelse vil 
forholde os til resultaterne og beslutte os for om der er områder, punkter mv., som vi skal sikre, 
at der bliver fuldt op på. Deadline for bestyrelsens bemærkninger til kvalitetsrapporten er blevet 
flyttet til sidst på måneden. Allan og jeg kommer med eksempler på områder, men I bedes alle 
gøre jeres egne overvejelser. 
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Skolebestyrelsen gennemgik rapporterne og de tilhørende resultater og konstaterede, at det 
generelt var flotte resultater. Det blev påpeget, at det bør undersøges, hvad der skyldes den 
lavere score på enkelte punkter ift. andre skoler.  Formanden sikrer kommentarer på 
skolebestyrelsens vegne. 

 

3. 15-15: Kaløvig & Holme - en skole med udfordringer til alle 

 Vi skal have lavet en dagsorden til vort kommende 15-15 møde på Kaløvig. Skolens ledelse har 

inviteret oplægsholdere fra forvaltningen, der kommer og fortæller om samarbejde på tværs og 

kommunikation. Derudover vil Allan og Mark holde oplæg om Sund Skole. Oplæggene udgør 

hovedparten af fredagens program. Men hvad med lørdag - forslaget herfra er, at vi fortsætter 

arbejdet i samlet flok og bliver enige om hovedpunkterne for det kommende arbejde under de tre 

temaer: Forældresamarbejde, kommunikation og Sund Skole. 

Dagsordenen blev aftalt i hovedtræk, hvorefter Nicki vil sende den reviderede version til alle. 

 

4. Skriftlig kommunikation 

 I forlængelse af tidligere konstateringer af, at der flere gange har været problemer med at åbne 

diverse bilag sendt per mail i forbindelse med bestyrelsens møder, skal vi have drøftet problemets 

omfang. Vi skal naturligvis også have fundet en løsning. 

Det blev konstateret, at den nuværende digitale fremsendelse af bilag fungerer til alles tilfredshed. 
   
  

D. ORIENTERING (19.00-19.55) 

1. Aktuelt fra skolens ledelse  

1.1.  Kompetenceprojekt for skolens undervisningspersonale 

Som en del af skolens nye strategi om komtepetente medarbejdere arbejder 

skolens ledelse på sammen med de øvrige skoler i område Horsensvej at lave 

et undervisningsforløb om inklusion for alle lærere  

1.2.  Ny specialklasse – modtagelse 

Holme Skole modtager en ny specialklasse efter sommerferien, der kommer 

fra en anden skole i kommunen. 

1.3.  Skolestruktur - kort status 

Den 13/4 kommer den foreløbige konklusion på arbejdet med en ny 

skolestruktur i Aarhus Kommune. Der forventes indkaldt til et møde 

umiddelbart efter, hvor repræsentanter for skolebestyrelsen kan deltage. 

1.4.  Regnskab 2011 – status 

Det foreløbige regnskab blev præsenteret for skole- og SFO-delen, som hhv. 

viste et overskud på ca. 1,6 mill.k, og et underskud på ca. 240.000 kr. Der er 

fortsat et passende akkumuleret overskud, som  giver anledning til at tro, at 

skolen kan investere i udvikling af læringsmiljøerne i 2012 som planlagt.   

1.5.  Budget 2012 – Personaledelen 

Budget 2012 er ved at blive udarbejdet i detaljer, og udgangspunktet for 
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skolens ledelse har været at forsøge at fastholde den eksisterende 

lærerbemanding trods et forventet fald i elevtallet i skoleåret 2012-13, fordi 

det momdsvares af en tilsvarende stigning i skoleåret 2013-14. 

1.6.  Rengøring – status 

Rengøringsstandarden lider af på Holme Skole som på andre skoler i Aarhus. 

Overgangen til den nye partner Compass Group har ikke været optimal, og 

der bruges mange kræfter i kontrol og opfølgning på mangelfuld og 

manglende rengøring. Indtil videre forventer skolens ledelse, at man må 

fortsætte at have en fast ressource til at kontrollere og lave opfølgning på 

rengøringen. 

 

 

E. EVT. (19.55-20.00) 

Intet. 


