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Skolebestyrelsesmøde 

 

mandag d. 20. juni 2011 kl. 17.00-20.00  

på Holme Skole 

 

 
 

Referat 
 

A. BESLUTNINGER (17.00-18.15 - INKL. EN LILLE PAUSE) 

1. Godkendelse af dagsorden 

godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Godkendelse af referat - 13/4.  

Godkendt 

3. Orientering om SBFU-sager 

SBFU’s morgenmøde 23. maj.  

Udarbejdelse af dagsorden 

4. Budget 2011                                                                                                 
Budget 2011 er nu klar til godkendelse. 

Godkendt. 

5. Ændring af retningslinjer for klassekøleskabe                                                                                         
Opfølgning på mulighederne samt behovet for en videreførelse af den eksisterende 

køleskabsordning. Bilag tidligere fremsendt. 

Retningslinjerne ændres i overensstemmelse med, at forældre ikke må betale for el. 
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6. Mødedatoer for det kommende efterår  

Første mødedato i nyt skoleår 16/8. Øvrige datoer meldes ud af SBFU. Allan og 

Svend undersøger, hvor mange der evt. kan deltage i tur til Ebeltoft 2/9-3/9.                                                                                         

7. Temaaften med klasserådene                                                                                          
Temaaftenen blev udsat, da antal tilmeldinger var lige i underkanten. Vi prøver igen efter 
ferien. Vi skal helst være minimum 20 fordelt på tæt på halvdelen af klasserne. Dato? 

Klasselærerne får information og har det på som et punkt på 1. forældremøde. 

Derefter vil der omkring 1/10 blive arrangeret en temaaften. 

8. Sabroesminde                                                                                                
Holme Skole, har som en del af områdegruppen  ansøgt om fra 2012 at overtage DUI´s helt 
nye lejr Sabroesminde i Marselisskovene (se DUI´s hjemmeside). Vi bliver en del brugere (6 
skoledistrikter), men stedet skal indrettes til naturbase for elever samtidig med  der i perioder 
også skal være skovbørnehave. Stedet giver efter skolens ledelse enestående muligheder for 

at lave undervisning “on location” først og fremmest i de naturvidenskabelige fag. Der er sagt 
ja til deltagelse i ansøgningen under forudsætning af godkendelse fra skolebestyrelsen. 

Holme Skole forventes at skulle bidrage med kr. 30.000 om året. Det er skolerne i område Gl. 
Horsensvej samt institutioner, der får adgang. Tænkes brugt fagligt på flere områder og fag. 
Skolebestyrelsen tilslutter sig, at skolen går ind i projektet. 

 

9. Udgangsforbud                                                                                                   
Der er fremsat forslag om at lave et udgangsforbud med henblik på at stoppe de såkaldte 
“sukkerkaravaner”. 

Udsættes, da det skal sættes i sammenhæng med andre initiativer, bl.a. fra Sund-Skole-
udvalget. 

B. DRØFTELSER (18.15-19.25) 

 

Så vidt muligt sendes skriftlige oplæg til skolebestyrelsens medlemmer inden 

mødet. 

 

1. Mål og rammer for SFO                                                                                                              

Opfølgning på vores fællesmøde den 31. maj. 
Et godt arrangement om bl.a. rullende skolestart. Vigtigt, at der er opmærksomhed 

på, at lærere og pædagoger er ”en samlet” personaleressource i indskolingen. 

 

2. Sund Skole projektet                                                                                                             

Hvor er vi og hvad er ambitionsniveauet? 

Tre fokuspunkter:1. skolevej, bevægelse, forældre som rollemodeller, ”gåbus”, 

sikker skolevej. 2. læring i andre rammer. 3. kost – kantinetilbud 

Trafikanalysen: delresultat præsenteres i sept. måned 
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3. Valg til skolebestyrelsen 2011                                                                                                                   

Tiden nærmer sig, hvor vi igen skal afholde valg til skolebestyrelsen. Selvom valget først 

afholdes hen på efteråret, skal vi have lagt en plan for valgets afholdelse, opstillingsmøde mv. 

Der afholdes orienteringsmøde i aug. måned. SBFU sætter øvrige datoer for 

processen. 

 

 

4. Arbejdsdage i august                                                                                                             

Tilbage i februar vedtog skolebestyrelsen at gøre brug af muligheden for at afholde næste 

arbejdsdøgn i et sommerhus. Mødet starter fredag den 19. august om eftermiddagen og 

slutter 24 timer senere (dog med mulighed for forlængelse til søndag). Men hvad vi skal lave? 

Se punkt A6 

 

 

C. AKTUELLE SAGER (19.25-19.35) 

 

1. XXX                                                                                                                     

Skoleledelsen orienterer.  
Orientering om RULL-midler, 39 mio. kr. tilbage i puljen for de næste 4 år. 

 

 

D. ORIENTERING (19.35-19.55) 

1. Administrativ leder                                                                                            
Status og det videre forløb. Desværre lykkedes det os ikke at finde en værdig afløser for Tove 

blandt de indkaldte ansøgere. Derfor har vi valgt at genopslå stillingen til august. 

Orientering fra Allan. 

2. Projekt Smart Board                                                                                                             
Hvor langt er vi og bliver vi klar til start? 

Forventes fuldt funktionsdygtige til skolestart. Lærerne har fået kort 

introduktionskursus, 8. aug. er der kursus hele dagen. SFO har egne kursusforløb. # 

lærere uddannes som superbrugere, desuden har der været uddannelse af IT-

medarbejdere samt teknisk serviceleder. 

 

  

E. EVT. (19.55-20.00) 

 


