Referat af skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen
Mandag den 25.05.2020 klokken 18:30-21:00
STED: Skype

Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Martin Kielsgaard, Dan Heino
Kristoffersen, Jacob Svava Mortensen, Jørgen Wilms, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit Kusk,
Ditte-Lene Paustian, Mikkel Petersen 6R, Magnus Rude 9I
Fraværende: Berit Jørgensen, Dan Heino Kristoffersen og Mikkel Petersen 6R
Afbud:
Mødeleder: Ena Christensen
Referat: Mette Hugger
Punkt

Referat

Sag 100 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Da mødet er via Skype, kan referatet ikke underskrives.

Sag 101 / Orientering /
Elevrådet
•
Elevrådsrepræsentanterne præsenterer de
sager, de bringer med fra de respektive
elevråd

Elevrådet i udskolingen har brugt tid på at gå ud i
klasserne i udskolingen for at forhøre sig om hvordan
hjemmeundervisningen har fungeret. Eleverne synes at
undervisningen var god, og det faglige niveau var steget,
det var rigtig godt, at man blev ”tjekket ind” og fik
dagens opgaver. Det er rart at komme tilbage og se sine
kammerater, der er ikke nogen der har sagt at de følte
ensomme i hjemmeundervisningsperioden. Der har ikke
været afholdt elevrådsmøde pga. Corona situationen.

Sag 102 / MHU / Orientering / 3 bilag
Økonomiopfølgning
•
Dette skoleår
•
Kommende skoleår
•
Godkendelse af budget 2020-2021

I dette skoleår, har vi fortsat fokus på at nedbringe vores
gæld, så vores gældsafvikling i kommende skoleår, bliver
så lille som muligt. På nuværende tidspunkt forventer vi
at gå ud med et merforbrug på omkring 600.000 kr. for
driftsåret og omkring 2.8 mio., med gælden fra sidste
skoleår. Resultatet er afhængigt af, at vi får
barselsrefusionerne bogført i dette skoleår, og at vi får
dækket de udgifter vi har haft i forbindelse med Corona,
og refusionen bogføres i dette skoleår. I udgiften for april
måned, er der kun omkring 50.000 kr. i Coronaudgifter
på rådighedsbudgettet, da lønudgiften først kommer med
i maj måned. Til næste budgetopfølgning, vil ledelsen
tydeliggøre hvor mange Coronaudgifter vi har haft indtil
videre.
Budgettet for kommende skoleår, er lavet ud fra det
forventede forbrug, det betyder også, at budgettet til
20.2 er større end det tildelte, det besluttes at vi
fastholder det tildelte beløb til 20.2 budgettet, vel
vidende at forbruget er betydeligt større. Vi får tildelt ca.
15 mio. til 20.2 området, inkl. Tildelingen til SFO. Vores
budget i kommende skoleår på SFO området er mindre,
da førskolen overgår til børnehaven, og vi derfor ikke får
budget til den del, men vi har heller ikke lønudgiften.
Rådighedsbudget: Vi har fordelt rådighedsbudgettet ud
fra forbruget i dette skoleår og hvordan vi statistisk har
brugt pengene.
Budgettet blev godkendt af skolebestyrelsen.

Sag 103 / JM / Drøftelse /
Skole/hjem samarbejdet
Der ønskes en drøftelse af, hvordan skole/hjem
samarbejdet kan styrkes. Oplæg til drøftelse, med
eksempler fra Faxe Kommune.

Drøftelse af hvad formålet med skolehjemsamtalen er,
samt at indholdet af skolehjemsamtalen og strukturen er
ens for alle matriklerne.
Drøftelse af workshop med forældrerådene, lærerne og
skolebestyrelsen. Yderligere skal elevrådet involveres. På
næste møde, skal emnet drøftes yderligere.

Sag 104 / JRW / Orientering /
Kommende skoleår
Der orienteres om planlægning mm.

Vi er i gang med planlægningen, fagfordelingen har været
anderledes end den plejer at være pga.
Coronasituationen. Det meste er foregået elektronisk. Der
er normeret tæt, for at få økonomien til at hænge
sammen. 0. årgang i Fensmark flyttes fysisk ned til
indskolingen. Vi er spændte på, hvordan verden ser ud til
august, i forhold til Coronasituationen. Vi har planlagt ud
fra, at vi kan starte normal skoledrift igen til august
måned. Vi skal have ansat et par barselsvikarer. Der er
dialogmøder i denne uge. De indledende manøvre til
skemalægningen er også i gang.

Pause
Sag 105 / MH / Orientering /
Legepladsprojekt
Status på projektet

Ledelsen har haft fat i indkøbskontoret, for at få hjælp til
fundraising, sponsorater m.m. men der er ikke nogen
konkret måde at gøre tingene på. Ledelsen foreslå, at vi
udarbejder en projektbeskrivelse og
forældrerepræsentanter sammen med en repræsentant
fra skolen går rundt i lokalområdet, for at reklamere for
projektet og får samlet kapital ind til at søge fondsmidler,
til det store legepladsprojekt. Projektet kunne
præsenteres på et evt. Kick-off forældremøde i
september måned. Promovering på bestyrelsens
hjemmeside. Ledelsen kontakter firmaet, for at få noget
materiale der kan lægges på bestyrelsens Facebook side.

Sag 106 / JG / Beslutning / 1 bilag
Princip om kommunikation
Skrivegruppen kommer med et oplæg til nyt princip.

Arbejdsgruppen har sendt et forslag til princip om
kommunikation.
Princippet omfatter ikke de sociale medier, da skolen ikke
benytter sig af de sociale medier til kommunikation
mellem skole og hjem.
Forslag om at omformulere følgende:
Taler positivt om skolen, medarbejderne, de
øvrige elever og forældre, herunder betydningen
af skolegang. Til følgende:
Forventes, at tale positivt om skolen,
medarbejderne, de øvrige elever og forældre,
herunder betydningen af skolegang
Princippet ændres til, under punktet:
Det betyder, at skolen:
Behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra
forældre inden for få arbejdsdage.
Der tilføjes ”minuddannelse” som kommunikationskanal.
Princippet rettes til og sendes derefter i høring i fire uger.

Sag 107 / Orientering /
Bordet rundt
•
Medlemmer
•
Medarbejdere
•
Ledelsen
•
Formanden

Medlemmer:
Eleverne er glade for at være tilbage i skolen, og det
fungerer fint.
Stor ros til den måde eleverne er blevet taget imod,
eleverne har været trygge ved opstart.
Medarbejdere:
Toksværd:
Man ser ganske få kollegaer hver dag, pga. Corona.
Stemningen virker ok, eleverne trives godt, og de er gode
til at huske de sundhedsfaglige regler. Forældrene har
svært ved at affinde sig med reglerne.
Fensmark:
Alle medarbejdere er tilbage og alle lokaler er i brug. Der
bliver gjort rent tit. Eleverne er glade.
Det har været det muliges kunst i forhold til
fagfordelingen, den har været mere lukket end hvad den
plejer at være.

Ledelsen:
Der arbejdes med at der evt. kan være to til tre lærer pr.
klasse pr. uge, men vi er udfordret af at flere klasser er
opdelt og derfor skal de have to lærer fremfor en.
Der er endnu ikke fastlagt noget omkring afslutning for 9.
årgang, der er en drøftelse om at vi evt. kan gøre det
klassevis, evt. streaming live, hvis ikke vi må samles
mere end 10 personer.
Det har været en organisatorisk udfordring at drive skole,
medarbejderne har løftet opgaven i Corinatiden helt
fantastisk. Der har været en god og positiv dialog i
Coronatiden. Der er en fantastisk stemning på skolen,
både fra personalet og fra elevernes side.
Fagfordelingen har været det muliges kunst, da vi ikke
har kunnet samles pga. Coronasituationen.
Formanden:
Martin udtræder af skolebestyrelsen med øjeblikkelig
virkning. Da vi lukkede Holme-Olstrup afdeling bibeholdt
vi samme antal forældrevalgte, formanden foreslår, at vi
regulerer de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer ned
med en, så der ikke skal afholdes suppleringsvalg.
Skolebestyrelsen bakker op om forslaget, da skolens
struktur er ændret efter lukning af Holme-Olstrup.
Ledelsen sørger for at orientere CDS om beslutningen.
Dialogmødet med BSU og FRO mødet er udsat på
ubestemt tid.
Formanden har udarbejdet et udkast til årsberetningen.
På sidste møde kom der lidt input til de temaer der er
vigtigt at få med. Kommentarer til beretningen kan ske
via mailtråden. Forslag om, at beretningen deles op, så
bestyrelsens medlemmerne skiftes til at tale om hvert sit
emne.
De små videoer om punkterne på
skolebestyrelsesmøderne, på Facebooksiden har ikke fået
den store respons.
Sag 108 / Beslutning /
Punkter til kommende møde

Planlægning af Skole/hjemsamarbejdet workshop
Legepladspræsentation
9. klassernes dimission

Sag 109 / Orientering /
Eventuelt

Ingen bemærkninger

