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Skolebestyrelsesmøde 

 

Torsdag d. 16. december 2010 kl. 17.00-19.30  

på Holme Skole 

 
 

Referat 
 

A. BESLUTNINGER (17.00-18.30 - INKL. EN LILLE PAUSE) 

1. Godkendelse af dagsorden: pkt. 8 rykkes foran pkt. 6 

2. Godkendelse af referat 

Godkendelse af referat fra 10/11. Godkendt 

3. Orientering om SBFU-sager 

SBFU’s morgenmøde 6. december. Dagsordenpunkter til mødet d.d.  

4. Fleksibel ferie                                                                                                

Forvaltningen efterlyser et par skoler til et forsøg med fleksibel ferie (eks. valgfri 
vinterferieuge i uge 6,7 eller 8). Skal vi melde os? 

Intet ønske om at deltage i forsøget. 

5. Skole og Forældre medlemskab                                                                          
Skal vi fortsat være medlem? Tove undersøger opsigelsesfrist – tages op igen. 

6. 21-22. januar - arbejdsdage                                                                           
Forslaget er, at vi tager et par dage til Kaløhus i Skæring. Et mål med dagene kunne 

eksempelvis være at lave en plan for de kommende to år. 

Ideer til arbejdsområder: plan for de kommende 2 år, SB’s værdigrundlag, mål og rammer for 
SFO, udearealer trin 2, RULL, skolen som kulturhus/skolens rolle i lokalsamfundet, integration 
af busbørn, klasserådene som ambassadører/klasserådenes rolle, kommunikationsstrategi, 
skolens værdigrundlag, skolens leveregler. 

Vigtigt at tænke organisering af arbejdet/diskussionerne. SBFU sammensætter program ud 
fra, at der arbejdes 3 timer fredag og tidsrammen er fredag kl. 16 til lørdag kl. 16. 

7. Forslag til indsatsområde: SFO 

se under pkt. 6 
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8. SUNDskole                                                                                                     
Status og videre forløb. Måske kunne arbejdsgruppens repræsentanter overtales til at fortælle 
om de seneste landvindinger mv.? 

Udvalget har holdt 1 møde, men der ligger flere opgaver som også har sammenhæng med 
skolens organisering af pauser, udgangstilladelse, indretning af pauserum for de ældste 

elever, kostpolitik m.m. 

9. Høring vedrørende spareforslag                                                                               

Bilag vedhæftet, men pas på med “bare” at printe ‘<:o)  

Meld tilbage til Svend, hvis der er interesse for at udarbejde et høringssvar. 

10. Trafiksituation vedrørende busrute 16.                                                                        
Som I måske ved, har byrådet besluttet, at den nye rute 16 skal køre af Bushøjvej-
Provsteparkvej-Hjulbjergvej, hvilket mange ikke er helt tilfreds med. Jeg har i den forbindelse 
været i kontakt med grundejerforeningen Holmetoften/Bushøjvej og de har “gang i noget” - 
spørgsmålet er om vi er med og hvordan? 

Marianne har kontaktmulighed til Midttrafik, Eva kontakter Fællesrådet for Holme-Skåde-Højbjrg. 
Svend holder kontakt til grundejerforeningen 

Nicki undersøger, om det juridisk set er en mindre ændring. 

 

B.DRØFTELSER (18.30-18.50) 
 

Så vidt muligt sendes skriftlige oplæg til skolebestyrelsens medlemmer 

inden mødet. 
 

1. Forældremappen 

Skolens ledelse og SBFU har sammensat en mappe med information til hver af den nye 

bestyrelses medlemmer. Vi drøfter kort indholdet, brugbarhed og eventuelle yderligere ønsker. 

Til næste møde vil der være en ny kopi af bilagene vedr. arbejdsmiljø. 
 

På næste møde underskrives tavshedserklæringen. 
 

C. AKTUELLE SAGER (18.50-19.05) 

 

1. XXX 

Skoleledelsen orienterer.  
Flg. stikord rummer orienteringen: sne, møde med Kirsten Hald, parkeringsproblemer, 

specialklasserne, debatforum på Forældreintra 

 

Svend minder om medlemmernes tavshedspligt samt at der i nogle tilfælde kan blive 

tale om at være inhabil 
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A. ORIENTERING (19.05-19.20) 

 

1. Orientering om aktuelle emner 

Der orienteres kort om vigtigste pointer fra dialogmødet med rådmanden den 24. november, 

status for skolens budget efter ændringer i ledelsen og det vi ved i forhold til sparerunden. 
 

  

E. EVT. (19.20-19.30) 

                         

 

 

 

REF. 

TOVE TINDBÆK LAURSEN 


