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Skolebestyrelsesmøde 

 

mandag d. 25. oktober kl. 17-20.00  

på Holme Skole 

 
 

Referat 
 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

Godkendelse af referat fra 14/9 Ingen kommentarer.  

 

3. Orientering om SBFU-sager 

 

Inklusion: Der er stor vækst i udgifterne til specialklasser. Kommunen har derfor fokus 

på hvordan vi kan inkludere eleverne mere i normalundervisningen, et område som og-

så holme skole vil have fokus på de kommende år. Der gives forskellige eksempler 

rundt om bordet på hvordan inklusion kan tænkes.  

 

B. DRØFTELSER (17.50-19.15) 
 

Så vidt muligt sendes skriftlige oplæg til skolebestyrelsens medlemmer in-

den mødet. 

 

1. Kommunikationsstrategi 

Skolebestyrelsen skal drøfte oplæg til kommunikationsstrategi. 

 Claus gennemgår kommunikationstrategien. Strategien tages med på næste lærer-

møde.    
 

2. Skolens trivselsundersøgelse 

Skolebestyrelsen skal drøfte den nyligt overståede trivselsundersøgelse blandt ele-

verne. 

 Trivselsundersøgelsen er sendt ud til bestyrelsen. Resultatet er også sendt til foræl-



 

POSTADR:  
Mølleskovvej 11, 8270 Højbjerg 

TLF:  
8713 8700 

FAX:  
8713 8713 

E-mail: 
hol@aaks.aarhus.dk 

INTERNET: 
http://www.holme-skole.dk 

 

 

 

 

 

drene med lærernes kommentarer. Overordnet trives eleverne på holme skole godt. 

Ingen generelle problemstillinger der skal tages op.   
 

3. Budget 2011 

Skolebestyrelsen drøfter pba. skoleledelsens oplæg muligheder for at opfylde spare-

krav til budgettet i 2011. Holme skole skal ca. spare en million næste år samt føl-

gende års budget. Samtidig spares der på RULL samt videnscentre mv. først d. 19. 

november kender vi den endelige beløbsramme. Den million skolen har i overskud 

kan inddrages for at afbøde de umiddelbare virkninger.       
 

4. Overlevering til den nye skolebestyrelse 

Skolebestyrelsen skal drøfte hvad der skal med i den gode overlevering til den nye 

skolebestyrelse. 

 Vigtige punter er: 

 Profilering af skolen udadtil. Hvad står Holme skole for? 

 Tydeliggør hvad bestyrelsen har indflydelse på og hvad den ikke har indflydelse på. 

 De sociale ture (Tunø) har afgørende betydning for arbejdet i SB. 

 Sager med både kort og lang sigte i bestyrelsens arbejde.  

 Overleveringen fra de nuværende medlemmer kan både være en fordel og en ulem-

pe. 

 

Vi vil selv stå for overleveringen med noget socialt i forbindelsen med opstarten af 

den nye skolebestyrelse.  

    

  

 

 
 

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 emne. 

 

 Vejanalyse er den 3. november, Svend deltager sammen med Allan.   

 Studietur for SFO er aflyst.  

Buskørslen fungerer ikke som skolen gerne vil. Busserne har flere småfejl og samti-

dig er der ikke altid god kommunikation med firmaet i Hobro. Efter en tur i synshal-

len denne uge regner vi dog med at de er køreklare igen.   

 

 

  

E. EVT. (19.55-20.00) 
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  Formanden takker for samarbejdet gennem 4 år. 

 Skoleledelsen takker ligeledes bestyrelsen for 4 års inspirerende arbejde og samarbejde.  

 

FREMTIDIGE EMNER 

• SFO – mål og rammer (udsættes) 
 
 

 


