
Skolebestyrelsesmøde 
tirsdag den 14. september 2010 kl. 17.00-20.00 

på Holme Skole. 
 
Referat 
 
Beslutningspunkter (17.00 - 17.50 inkl. kort pause) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat 
2.1. godkendelse af referat fra 16/8-10 
 Referat godkendt 
 
3. Orientering om SBFU-sager 
3.1. mødet den 6/9-10 
 

1. Kridten: det besluttes at kridten kommer i 3 papirudgaver og en 
elektronisk. Den elektroniske version henvender sig mest til forældrene.  
Alle andre punkter er på dagsordenen.  
 

 
4. Godkendelse af høringssvar 
4.1. formel godkendelse af høringssvar vedrørende ny budgettildelingsmodel 
til bygningsdrift for skolerne. Se bilag. 
 
 Høringssvar godkendes. 
 
  
 

Drøftelser (17.50 - 19.15) 
 
1. Overordnet kostpolitik 
1.1. drøftelse af skitse til overordnet kostpolitik fra projektet vedrørende 
“Sund Skole”. Sundskoleudvalget er inviteret til at komme og præsentere deres 



arbejde. 
 

Jan Larsen, Eva Hansen, og Ulla Gad fra sundskoleudvalget deltager. Jan 
Larsen informerer om udvalgets arbejde indtil nu.  

• Målingerne til sundskolenettet. 

• Løbebånd for alle 1 dag om ugen 

• Aktivitetsugen uge 38. 

• adpakkepjecen uddelt efter ferien.  
 

Herefter aftales det at Sundskoleudvalget af SB får mandat til at laver et 
udkast til en ny kostpolitik for Holme skole. Udkastet skal ligge klar til at 
præsenteres for den nye skolebestyrelse når de tiltræder.. Måske kunne 
Karen Mette Hansen fra videnscenter for sundhed medvirke.. Kan de 50 
tusinde  fra Rockwool fondet bruges til at forbedre et kantinetilbud til 
udskolingen? Mads Poulsen indkalder snarest sundhedsudvalget til møde.        

 
2. Værdiregelsæt 
2.1. alle skoler er iflg. lovgivningen forpligtet til at have et formelt 
værdiregelsæt. Skolebestyrelsen skal drøfte et oplæg fra 
skoleledelsen, som bygger på de eksisterende værdier med få 
tillempninger. Se bilag 
 

Holme skoles regelsæt bygger grundlæggende på den gode relation. 
Nogle af bilagene skal opdateres. De 10 pinde i skolens 
værdigrundlag beholdes men formuleringen omkring ”forældede” 
omskrives. 

  
 
2.2. Status på “Den gode historie”  
 
 Den gode historie fortsætter forhåbentlig i den nye skolebestyrelse.  
 
3. Skolebestyrelsesvalget. 
 
3.1. der følges op på proces i forhold til valget af den nye skolebestyrelse 
- hvordan er det gået, hvad skal der ske og er der kandidat nyt (rygter 
og andet godt). 
 



 Hvordan er intro møderne til forældrene gået.?  
30 til 50 forældre deltog på møderne. Møderne er generelt gået godt, 
men måske skal formen være en anden næste gang.  
Martin, svend, Claus og Maibritt genopstiller. I alt 12 opstillede. Det er 
vigtigt at de nye medlemmer hurtigt bliver indstillet på hvordan en SB 
arbejder.     

 

Aktuelle sager (lukket dagsorden) 
 

1. Skolensledelse orienterer 
 xxxxxxxx  
 

Orienteringssager (19.15 - 19.55) 
 
1. Orientering om aktuelle emner 
1.1. status i forhold til RULL-projektet. 

Lige nu laves der et overslag på hvad de enkelte projekter egentlig koster. 
Herefter behandler byrådet indstillingerne. Desuden kan de kommende 
besparelser forrykke projektet.  

 
 Høringssvar vedrørende den fremtidige specialundervisning. 

Der ekskluderes flere børn fra normalundervisningen uden udsigt til at 
vende tilbage. Desuden stiger udgifterne på området kraftigt. Der skal 
derfor i fremtiden arbejdes mere på den lokale skole og i lokalområdet. 
Skoleledelsen laver et udkast til et høringssvar. Dette behandles på næste 
SB møde.   

 
 

Eventuelt (19.15 - 20.00) 
 
Fremtidige emner 
- SFO - mål og rammer 
- SFO - studietur 
- kommunikation - endeligt oplæg 
 

 


