
Referat Skolebestyrelsesmøde 

 
Mandag den 8. november kl. 17 – 20. 

 
Nyt punkt 0: Orientering om ledelsen på skolen, idet Mads Gilling Poulsen har opsagt sin 

stilling som viceskoleleder pr. 30/11-2010. Det betyder, at skolen ikke er deltager i forsøget 

med anderledes ledelsesstruktur. Tove Tindbæk Laursen er pr. 1/12-2010 viceskoleleder, men 

stadig med de adm. opgaver som hovedansvarsområde. 

 

 

1  Præsentation af hinanden forældre, medarbejderrepræsentanter og den samlede

 ledelse 

Efter præsentationsrunde kort information om skolen fra Allan. Der er p.t. 116 

medarbejdere på skolen, Holme Skole er en del af område 10, der også omfatter 

Rundhøjskolen, Skåde Skole, Kragelundsskolen samt børneinstitutioner. 

Hvorledes denne struktur ser ud efter gennemførte besparelser vides ikke. Skolen 

har 690 elever inkl. 4 specialklasser. Skolen modtager hvert år børn fra Vestbyen 

til 0.klasse. 

Skolens ledelse er på skolebestyrelsesmøderne ”kun” sekretærer. De 

gennemgående deltagere i møderne vil fra ledelsen være Allan og Tove. 

  

2. Gennemgang af den vejledende forretningsorden og valg i henhold til denne 

vejledning. Se vedhæftede bilag 

Den vejledende forretningsorden på det udleverede bilag følges. Svend bliver 

formand og Marianne bliver næstformand. 

 

3. Hvordan laver vi den bedste opstart for de nye forældre i skolebestyrelsen.  

 Hvilke initiativer er der brug for. 

 Ledelsen kommer med et oplæg, som vi kombinerer med gode råd fra den gamle

 bestyrelse og de nyes egne forventninger. 

Det besluttes at mødes en fredag/lørdag som en god opstart, hvor der også kan 

være et socialt indhold. Datoer: 21.-22. januar 2011. 

Der blev udleveret ”Invitation til inspirationsmøder for de nyvalgte 

skolebestyrelser”, møderne finder sted 9/12-10 samt i februar 2011. 

 

4. Opgaver der ligger og forventer på kort og lang sigt. Oplæg fra Allan 

 Præsentationsfolderen blev udleveret til gennemsyn. 

Fremtidige opgaver: mål og indholdsbeskrivelse i SFO, Sundskoleudvalget, 

justering af visionsplan, kommunikationsstrategi, værdiregelsæt/leveregler, 

kantinen, kælderen indrettes til udskolingen, fremtidig specialundervisningstilbud, 

information om RULL-projekter/nytænkning af skoletilbud, budgetopfølgning, evt. 

ny skolestart. 

Materialer vedr. gamle og nuværende emner rundsendes i papirform til alle. 

Status for de enkelte emner gennemgås kort på et fremtidigt møde. 

 

5. Aftal om møderække for perioden november 10 til juni 11. 

Mødetidspunkt kl. 17-10. Flg. datoer planlagt: torsdag 16/12, 21.-22. januar, 

mandag 21/2, tirsdag 22/3, onsdag 13/4, torsdag 26/5, mandag 20/6 samt 

tirsdag 16/8. 

 

6. Kommunikation internt i skolebestyrelsen og tilrettelæggelse af møderne. 

 Hvad gør vi? 

 Al kommunikation foregår via mail. 

 



7. Tavshedspligt 

 Allan orienterede om tavshedspligten og materiale blev udleveret. 

 

8. Samarbejdet med SFO forældrerådet. Hvordan? 

Samarbejdet skal også gælde de enkelte klasseråd. Der udvælges nogle 

mødedatoer, der kan bruges som fællesmøde for SFO forældreråd, klasseråd samt 

skolebestyrelsen. 

Klasseråd samt SFO forældreråd skal involveres noget mere, skolebestyrelsen 

informerer mere om sit arbejde – kommer med et udspil. 

 

9. Andre forhold, der skal drøftes for at sikre en god opstart for den nye 

skolebestyrelse 

 Intet 

 

 Eventuelt: intet  

 

Afbud fra Anette Nørskov til næste møde. 

 

Ref. 

Tl 

2010.11.09 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


