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Skolebestyrelsesmøde 

 

Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00-20.00  

på Holme Skole 

 
Afbud fra Henrik Albrehtsen 

 

 

DAGSORDEN 
 

A. GENERELT OG ORIENTERING FRA SKOLENS LEDELSE  

1. Godkendelse af dagsorden 

        Der tilføjes et nyt punkt A7: Idræt som nyt P-fag 

2. Godkendelse af referat 

      Godkendelse af referat (vedlagt).  
     Vedr. budget: Præcisering af om overskuddet ligger i SFO eller skoledel 

3. Orientering om SBFU-sager 

      Der har kun været afholdt et kort dagsordensmøde. 

 

4. Bestyrelsens bemærkninger til Kvalitetsrapport 2011 

Den endelige version af kvalitetsrapporten er endnu ikke kommet, men burde i al væsentlighed    
være uændret i forhold til vore tidligere drøftelser. Undtaget er selvfølgelig inkluderingen 
bestyrelsens bemærkninger til rapporten. Vi drøfter, hvordan vi som bestyrelse bedst sikrer den 
nødvendige opfølgning på de fremhævede opmærksomhedspunkter. Kvalitetssamtalen med 

områdechefen er flyttet til den 24. maj. kl. 15.00-17.00. Materiale vedlagt. 
Der er stadig en ledig plads til et bestyrelsesmedlem  på mødet med områdechefen d.24.5.12. Der 
er ingen kommentarer til punktet 

5. Sensommermarked på Holme Skole 

Kort præsentation ved Markedsgruppen. Materiale vedlagt. 
Det er et lille marked, som aftalt på Kaløhus og som er den oprindelige ide. Der ud over er det 

vigtigt, at det overvejende bliver en klasseforældreråds opgave som det fremgår af materialet til 
forældrene. 
Der efterlyses sponsorere. Nicki har muligvis en kontakt. 
Elevrådet skal beslutte hvilket velgørende formål et evt. overskud skal gå til. 
JR skaber kontakt til elevrådet. En fra Markedsgruppen deltager i det kommende elevrådsmøde. 
I forhold til logistikken om placering af boder besluttes det at alle der ønsker en bod får plads. 
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Det undersøges om det er lovligt at sælge ”hjemmeproduceret” mad, og om salget er skattefrit. 

 

6. Årets Tema: Hvidbog for Skolehjemsamarbejdet på Holme Skole 

Præsentation ved skolens ledelse - materiale vedlagt. Drøftelse af punktet henlægges til punkt 

C.2. Materiale vedlagt. 
Hvidbogen skal gennemarbejdes inden for de områder vi finder væsentlige på Holme 

skole, eks. skal vi helt fra skolestart arbejde ud fra ”Den gode klasse” eller ”Forældrene 

som 12.mand”, godkendes i skolebestyrelsen og i MED udvalget. 

Skolebestyrelsen har fokus på følgende 

• Skolebestyrelsens samarbejde med forældrerådene i de fire afdelinger 

• Overlevering af gode erfaringer fra forældrerådene 

 

7.Idræt som nyt P-fag 

En lærer fra mellemtrinnet har tilbudt at undervise i et nyt P-fag på 6.årgang Idræt og 

sundhed. Der stilles spørgsmål til om hvorvidt det er et praksis musisk fag, og der 

sendes  

 

 PAUSE OG MELLEMSNAK  

1. TEMA OG BESTYRELSENS DRØFTELSER Bestyrelsens drøftelse af 

strukturrapportens forslag 

Kort præsentation ved skolens ledelse. Bestyrelsen fortsætter herefter drøftelse af, hvilke 
initiativer, der er behov for på baggrund af rapporten. Punktets omfang afhænger selvsagt af 
rapportens “trusselsniveau”. Rapporten frigives først den 12. april omkring frokost og udleveres 
om muligt på mødet. Men hold øje med mailen - der forventes en pressemeddelelse i løbet af 

eftermiddagen. 
Rapporten fremlægges for bestyrelsen. 

Der skal med udgangspunkt i rapporten laves et høringssvar, der er dækkende for 
skolebestyrelsen, SFO forældreråd, MED udvalget og skolens personale inden d.8.maj. 
Svend og Nicki deltager sammen med skolens ledelse og tillidsrepræsentanter i 
informationsmødet mandag d. 16.4.12 kl.15-17. Hvis der skulle være interesse i at deltage, er 
der stadig en plads til et medlem mere fra skolebestyrelsen. 

Det foreslås, at formanden fra skolebestyrelsen og SFO forældreråd, MED udvalget og 
repræsentanter fra personalet mødes og skriver svaret, som sendes 

 

2. Opfølgning på 15-15 mødet 
 

Opfølgning på Kaløhus - herunder drøftelse af forslag til årets tema - se A.6 
Hvordan kommer vi videre på baggrund af vores 15-15 møde? Hvordan passer skoleledelsens 
konkretiserede forslag til årets tema med bestyrelsens egne ideer? Hvad med vores (tidligere) tre 

temaer?. Af hensyn til planlægningen og for at tiden ikke skal løbe fra os, vil det være en fordel, 
hvis vi afslutter med en konkret beslutning om, hvordan vi kommer videre - gerne i form af en 
tidslinje eller lignende. 

Punktet udsættes til næste skolebestyrelsesmøde d.14.5.12 

 

D. EVT.  

DER SPØRGES IND TIL HVORDAN DET STÅR TIL MED ARBEJDET I UDVALGENE: 

• EN FORÆLDER HAR SENDT ET FORSLAG TIL ORGANISERING AF GÅ-PATRULJERNE 
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• KOMMUNIKATION OG FORÆLDRESAMARBEJDE HØRER IND UNDER 

HVIDBOGSARBEJDET ON SKOLEHJEMSAMARBEJDET 

• DET NYE P-FAG IDRÆT OG SUNDHED TAGES OP PÅ NÆSTE MØDE 

• DER SENDES EN STATUS FRA UDVALGENE TIL FORMANDEN 

• FRISTEN FOR AT SENDE NOGET TIL FORMANDEN ER SENEST 10 DAGE FØR 

PÅGÆLDENDE MØDE 

 

REFERENT SANNIE LETH 


