
Skolebestyrelsesmøde 

 

mandag d. 16. august kl. 17-20.00  

på Holme Skole 

 

 
 

DAGSORDEN 
 

A. BESLUTNINGER (17.00-17.50 INKL. KORT PAUSE) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Godkendelse af referat fra 10/6.  

Fejl i referatet punkt 4: idet det ikke er korrekt at overskud i Sfo overføres til skolen. Det drejer 

sig om budget til Fritidsgården – hvis der her viser sig et overskud overføres dette til skolen. 

3. Orientering om SBFU-sager 

Intet SBFU-møde.  
 

B. DRØFTELSER (17.50-19.15) 
 

Så vidt muligt sendes skriftlige oplæg til skolebestyrelsens medlemmer inden 

mødet. 

 
 

1. Valg af ny skolebestyrelse 

Skolebestyrelsen skal drøfte og arbejde med valgprocessen til skolebestyrelsesvalget. 

Det er skolelederens ansvar at gennemføre valget på de enkelte skoler, hvorfor der kan 

etableres en individuel ramme.  

Lærerne/medarbejderne er ikke en del af klasseforældrerådet. 

Der er lavet en plan over informationsmøder på de forskellige årgange. En fra ledelsen og en 

fra skolebestyrelsen deltager. 

Skolebetyrelsen fortæller på møder hvad det har indebåret at sidde i skolebestyrelsen de 

sidste fire år. Skolens ledelse gennemgår valgproceduren. Der afsættes tid på 

informationsmøderne til at forældrene evt. kan melde sig. En af de 7 kandidater skal 

repræsentere specialklasserne. 
 

Fordeling af SB medlemmer på årgangene: 

HP: Majbrit 
 



 

0.årgang: 

1.årgang:Claus 

2.årgang: Lisbeth 

3.årgang: Martin 

4.årgang: 

5.årgang: Svend 

6.årgang: Henrik 

7.årgang: Martin 

8.årgang: Claus 

9. årgang: tager skolen selv 

 

Hvis flere end 5 kandidater opstiller indkaldes til et valgmøde. Der udsendes et valgkatalog i 

papirform, hvor de opstillede kandidater præsenterer sig.  

Valgmødet fastsættes til mandag d.27.9.10. Der er afstemning fra torsdag uge 39 til torsdag 

uge 41. Valget offentliggøres fredag d. 15.10 (uge 41) 

Der er overleveringsmøde d.25.10.10.  

Der laves et arbejdsmøde med den nye bestyrelse hvor arbejdsgrundlaget præciceres. 

Allan undersøger om der sendes informationsmateriale ud centralt eller om skolen laver deres egen. 

 

Bestyrelsesmedlemmernes fortælling om arbejdet i bestyrelsen tager afsæt i skolen værdigrundlag, det 

konkrete arbejde med et realistisk billede af processerne og den tid de tager fra ide til udførelse. 

Claus og Svend sætter nogle overordnede ord på, der kan tages udgangspunkt i under oplægget. 

 

 

C. AKTUELLE SAGER () 

 

1. XXX 

Skoleledelsen orienterer.  
 

 

D. ORIENTERING (19.15-19.55) 

 

1. Orientering om aktuelle emner 

Der orienteres kort om status for en række aktuelle emner som RULL-projektet, 

ansøgningen om europæisk skolesamarbejder, evaluering af ny ledelsesstruktur, mål og 

rammer for SFO, justeringer i Folkeskoleloven, opfølgning på afsætningsplads på M.P. 

Hansensvej, status på de nye busser, centrale strategiske overvejelser vedr. den 

fremtidige specialundervisning. 
 

RUUL: Allan deltog sidste uge i leverandørmøde vedr. RULL. Det var en positiv oplevelse. Der 

blev opfordret til at der blev tænkt videre om faglokalerne musik, håndarbejde og 

billedkunst. 

Den endelige afgørelse falder ………. 
 

COMENIUS: Der er bevilget økonomi til at Holme skole kan indgå i det internationale 

samarbejde mellem en skole i England, Spanien og Holland. Pengene kan ikke bruges til 

lønninger, men til de faktiske udgifter til rejser og ophold. Der samarbejdes om fire 

overordnede projekter  

• European Values – efterår 2010 

• Water Management – forår 2011 



• Global Warming – efterår 2011 

• European Arts – forår 2012 

Lonnie har gjort et stort arbejde for at få det 

 

EVALERING NY LEDELSESSTRUKTUR: 

Det første evaluringsmøde er i denne uge på Grøndalsvej 

 

MÅL OG RAMMER FOR SFO: Marc inviteres med på næste skolebestyrelsesmøde 

 

JUSTERINGER FOLKESKOLELOVEN: 

……………….. 

 

AFSÆTNINGSPLADS M.P.HANSENSVEJ: 

Der er sendt en folder hjem til alle om hvor det er hensigtsmæssigt at sætte børn af ved skolen. 

 

STATUS PÅ DE NYE BUSSER:  

Begge busser er kørende. Der er lavet en procedure for hvordan busserne reserveres. De er 

allerede blevet brugt til mange forskellige formål. Der er ansat to dygtige chauffører, der deler 

transporten mellem sig. Mellem kørsler har de andre opgaver af praktisk karakter i fht. busserne 

eller pædagogisk støtte. 
 

FREMTIDENS SPECIALPÆDAGOGIK: 

Der vil ske markante ændringer i Århus kommunes visitation til specialklasser da udgiften til 

specialundervisning er eksploderet de seneste år. Konferencen ”Fremtidens specialpædagogik” i 

foråret har sendt en opsamling ud fra dagen. Der følger flere konferencer om emnet. 

 

Der bliver spurgt til en evaluering af lov 594, der er kommet i foråret.  
 

 

E. EVT. (19.55-20.00) 

                         
 

 

FREMTIDIGE EMNER 
 

SFO 
Tema tur 
 
REF: Sl 

 


