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Skolebestyrelsesmøde 

 

Tirsdag d. 22. marts 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 - 21/2.  
Godkendt 

3. Orientering om SBFU-sager 

SBFU’s morgenmøde 14. marts.  

Udarbejdet dagsorden 

 

Elevrådet: 

2 repræsentanter fra udskolingens elevråd præsenterede ønsker og ideer: 

• sommerfest for 7.-9. årgang – fin ide, elevrådet kan arbejde videre og skal bl.a. 

komme med et udkast til budget. 

• Fodboldturnering Rundhøj, Kragelund, Skåde og Holme Skole: gerne indendørs i 

Lysenghallen. Elevrådet arbejder videre og Sannie kan evt. hjælpe med kontakt til de 

øvrige 3 skoler 

• Musik i skolegården: ønske om højttalere i skolegården, så der kan spilles musik, der 

kan overdøve de øvrige elever. Hvordan med tilladelse til musik: Svend undersøger 

reglerne. Det problematiske vil være støjniveau i forhold til naboer, men måske kan 

der findes en løsning? 

• Ønsker om aflåselige elevskabe – er tænkt ind som en del af RULLprojektet, ikke plads 

på gangarealerne i forhold til flugtveje. Økonomien til dette? 

• Kantine: gerne mere varieret, problemer ved salatbaren hos de små elever. Tove taler 

med Marianne og Joan vedr. salatbaren, elevrådet fremkommer med konkrete ønsker 

til retter m.m. 
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4. Temaaften med klasserådene                                                                                          
Gruppen bag “Den gode historie” vil gerne afholde en temaaften, hvor klasserådene inviteres 
til en drøftelse af emnet “fællesskab” - den nærmere problemstilling ligger endnu ikke fast, 
men det bliver med fokus på værdierne: samarbejde, gensidig respekt og tillid. Bilag A4, som 

er et indlæg i Kridtens påskenummer. 

Orientering fra udvalget 

5. Dato for temamøde med SFO-forældrerådet                                                                                          
Marc efterlyser på vegne af SFO-forældrerådet en dato for en temaaften for SB og rådet. 

SFO-forældrerådet melder dato ud 

6. Timefordelingsplan                                                                                         
Godkendelse af det kommende skoleårs timefordelingsplan over planlagte undervisningstimer 
for skolens elever. Desværre er planen for 2011/2012 ikke udsendt, men den vil i store træk 
ligne 2010/2011. Bilagene A6. 

Godkendt 

7. Ændring af retningslinjer for klassekøleskabe                                                                                         
Da det har vist sig, at vi ikke må opkræve betaling for el i forbindelse med køleskabene i 
klasselokalerne, er det nødvendigt med en tilpasning af vores retningslinjer. Bilag A7. 

Punkt 4 i retningslinjerne udgår. Der ønskes en evaluering af brugen af køleskabene 

samt renholdelsen. Tove vil forsøge at evaluere med klasselærerne inden næste 

møde og i forhold til forældrene drøftes det på næste møde i SBFU. 

 

8. Tilbud om udviklingsseminar                                                                                         
Trods navnesammenfald er dette punkt ikke et reklamefremstød for formandens 
fritidsaktiviteter. Formanden er således blevet kontaktet af konsulentfirmaet Ladefoged-
Jeppesen, som tilbyder kurser for skolebestyrelser. Spændende emne, men er der behov for 
denne kollektive læring? Umiddelbart minder læringen jo meget om det vi allerede gør. Bilag 

A8. 

Orientering 

B. DRØFTELSER (18.15-19.00) 

 

Så vidt muligt sendes skriftlige oplæg til skolebestyrelsens medlemmer inden 

mødet. 
 

1. Kommunikation                                                                                                      

Opsamling på status i forhold til temaet. Det kan allerede nu oplyses, at punktet vil blive 

rykket frem i aftenens program, således at vi drøfter punktet umiddelbart efter A3. Bilag B1. 
Præsentation af ideplan udarbejdet ud fra SB’s strategi. Stor ros til planen. SB afventer 

reaktioner fra personalet på planen, overvejer egne ønsker og forventninger. Arbejdsgruppen 

samt Pernille Gamborg arbejder videre ud fra ideplanen. 
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2. Fællesskab                                                                                                              

Videre drøftelse af den del af temaet som omfatter inklusion - herunder udmøntning i forhold 

til det pædagogiske personale. 
Ross Green: ”Children do well, if they can!”. “Holme Skole er min skole” kunne være 

den tanke, alle elever helst skal tænke. 

Der vil være fokus på inklusion næste skoleår, elevplanen bliver et vigtigt redskab. 

Der holdes en arbejdsdag i april, hvor processen sættes i gang. Deltagerne er bl.a. 

teamkoordinatoerne. På lærernes opstartsdag samt på pæd. dage skubbes processen 

i gang i hele lærergruppen. Der tænkes et forløb over flere skoleår.  

 

3. Sund Skole projektet                                                                                                             

Hvor er vi og hvad er ambitionsniveauet? 

Allan har indkaldt til 3 møder inden sommerferien. Vigtigt at tænke, at Sund Skole er andet og 

meget mere end blot mad. Arbejdsgruppen kan muligvis komme med et oplæg på  mødet i 

måned. 

 

C. AKTUELLE SAGER (19.00-19.10) 

 

1. XXX                                                                                                                     

Skoleledelsen orienterer.  
Intet 

 

D. ORIENTERING (19.10-19.50) 

2. Den lille bus skal sælges                                                                                         
Det er desværre ikke helt uproblematisk at være busejer. Det har således vist sig, at den 
mindste af skolens to busser har alvorlige kvalitetsmangler, hvorfor skolens ledelse foreslår 
bussen solgt mod at der investeres i endnu en stor bus. 

Der leases en stor bus for perioden indtil aug. 2012, som er forsøgsperioden. 

Der blev rejst spørgsmål om 3-punktseler i busserne. 

3. Afslutning af regnskab 2010                                                                                         
Kort gennemgang af regnskabsresultatet for 2010. Køreplanen for budget 2011 er, at det 
forventes klar til SB-mødet i april. 

Kort gennemgang af bilag med forventet regnskab (bilag udleveret på mødet) 
 

4. Ansøgning vedrørende brug af overskud                                                                                         
Resultatet for 2010 ser ud til at blive væsentligt bedre end forventet. Vi har derfor ansøgt 
kommunen om at få lov til at anvende en del af midlerne på: indkøb af smartboards, 

forbedring af lille skolegård, alarmsystem samt Pædagogisk servicecenter. 

Orientering – ingen benmærkninger fra Sb. 

5. Dialog møde med Rådmanden                                                                                         
Rådmanden inviterer til et af to dialogmøder den 5. maj d.å. - hvem vil med? Bilag O5. 

Orientering – de der ønsker at deltage kan tilmelde sig. 
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6. Mulighed for individuel tilrettelæggelse af skoletilbud for 1.-3. klasse                                                                                         
En ændring af Folkeskoleloven sidste år gør det muligt for den enkelte skole selvstændigt at 
tilrettelægge undervisningen inden for det udvidede undervisningsloft, som nu er hævet fra 6 
til 7 timer. Bilag O6. 

Punktet udsat til næste møde. 

7. Inspiration fra Barcalona                                                                                         
Repræsentanter fora skolen har været en tur i Barcalona for at hente inspiration. 
Skoleledelsen orienterer om turen og inspirationen, som blandt andet kan relateres til vores 
fællesskabstema. 

Punktet udsat til næste møde. 

 

8. Invitation til arrangement den 7. april 2011                                                                                         
Den 7. april er der mulighed for at deltage i et fællesarrangement med skolens medarbejdere 
og ledelse med en klar relation til temaet fællesskab med fokus på trivsel. Bilag O8.  

Orientering 

9. Generalforsamling i FSÅ - foreningen for skolebestyrelser i Århus                                                                                        
Mulighed for deltagelse ved FSÅ’s generalforsamling den 18. maj 2011 kl. 19.00-21.00. 

Orientering 

 

  

E. EVT. (19.50-20.00) 


