Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Torsdag den 13.08.2020 klokken 18:00 -21:00
STED: Nissens hus, afd. Fensmark

Til stede: Line Knude, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Dan Heino Kristoffersen, Jacob Svava
Mortensen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Gerd Østergaard, Ditte-Lene Paustian og Jørgen Wilms
Fraværende: Dan Heino Kristoffersen og Ditte-Lene Paustian
Afbud:
Mødeleder:
Referat: Mette Hugger
Punkt

Referat

Sag 1 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet blev rundsendt til underskrift

Sag 2 / JG / Beslutning /
Konstituering
•
Valg af formand og næstformand
•
Valg af mødeleder

Velkommen til Line Knude Hansen, nyvalgt
medarbejderrepræsentant for afd. Fensmark, og Gerd
Østergaard, nyvalgt medarbejderrepræsentant for afd.
Toksværd.
Jesper er valgt som formand
Jacob er valgt som næstformand
Forslag om, at der vælges en ordstyrer fremfor en
mødeleder, og formanden er mødeleder.
Jacob er valgt som ordstyrer

Sag 3 / JG / Beslutning / 2 bilag Forretningsorden
Jesper fremsender forslag til revideret
forretningsorden. Den nuværende er
medsendt som bilag.

Sag 4 / JG / Beslutning /
Bestyrelsens arbejde i år
Der ønskes en drøftelse af, hvilke temaer og emner
bestyrelsen ønsker at fokusere på i år

Det revideret forslag er ikke sendt ud, da den trænger til
en større revidering.
Vi skal dog huske de formelle krav. Der nedsættes en
arbejdsgruppe der reviderer forretningsorden og kommer
med et udkast til den resterende bestyrelse.
Drøftelse om hvad forretningsorden skal indeholde. Berit,
Jesper og Line sætter sammen og kommer med et forslag
til forretningsorden. Indtil videre er det den nuværende
forretningsorden der gælder.
-

Sag 5 / MHU / Orientering / 1 bilag
Økonomi
•
Resultat for skoleåret 2019/2020
•
Forventninger til dette skoleår

Viderearbejde med vores værdier: Faglighed,
traditioner og glæde, så værdierne er i spil hele
tiden og på tværs af afdelingerne
Legepladsprojektet
Evaluering af mobilreglerne
Det store fællesskab for skolen, f.eks. en frivillig
lektiecafé m.m.
Synlighed for skolen/branding af skolen
Sukkerpolitik for skolen – er vores kostpolitik
fyldestgørende
Evt. revidering af de øvrige principper

Resultatet på nuværende tidspunkt viser at vi går ud med
et merforbrug på 800.000 kr. hvis vi fratrækker Covid-19
udgifterne. Vi har fået bogført barselsrefusioner,
tilhørende i dette skoleår i sidste skoleårs budget. Vores
forbrug på fagkonti har ikke været særlig stort, da
undervisningen fra marts og resten af skoleåret var
nødundervisning. De vikarudgifter vi har haft fra marts og
resten af skoleåret, har været pga. Corona, og er
konteret på Corona kontoen.
Der er lagt en massiv indsats fra personalets side.
Personalet har dækket ind for hinanden ved fravær, og
det har betydet at vores vikarudgifter har været halveret i
forhold til skoleåret 2018-2019, på trods af
Coronaperioden. Vi var aldrig nået så langt, hvis ikke
personalet leverede den enorme indsats de har leveret,

for at skolen kan blive gælds frie.
Vores forventning er, at skolen pr. 31-7-21 er helt gælds
frie.
Sag 6 / JRW / Orientering/beslutning /
Planlægning af workshop om skole/hjem
samarbejde
•
Form og indhold
•
Deltagere
•
Input fra elevråd ønskes – dette gives
elevrådet som opgave

•

Form og indhold
Workshoppen er den 22/9 klokken 19.00-21.00,
temaet er den gode skolehjemsamtale. Kan vi
bruge tiden anderledes, så samtalen bliver et
redskab. Rundbordsdrøftelser. Der skal skabes
en fælles forpligtigelse, så det bliver en
samarbejdssamtale. Skolebestyrelsen er spændt
på, hvad forældrenes holdning er til emnet.
•
Deltagere
Det er klassekontaktforældrene der inviteres til
workshoppen.
•
Input fra elevråd ønskes – dette gives elevrådet
som opgave.
Vi vil rigtig gerne høre elevernes oplevelse af
skolehjemsamtalen, hvad er en god samtale for
dem, elevrådet får denne opgave
Der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af,
Jørgen, Mette, Jacob og Jesper

Pause
Sag 7 / MHU / Orientering /
Legepladsprojekt
Status på projektet

I samlingssalen kan lærred bruges til at fremvise
billederne. Der skal laves en sag til børne- og
skoleudvalget, hvor vi ansøger om midler til
legepladsprojektet, ledelsen undersøger hvordan vi
ansøger om midlerne politisk.

Sag 8 / JG / Beslutning / 2 bilag
Vedtagelse af kommunikationsprincip

Der er kommet tre høringssvar fra forældrene.
Drøftelse af om princippet skal ændres, inden det
vedtages. Skolebestyrelsen mener ikke der skal være frist
på besvarelserne, da svar frist afhænger meget af den
enkelte situation. Skolebestyrelsen mener derfor det er
fyldestgørende, at der står indenfor få dage.
Afsnittet ”Princippet omfatter kommunikation, som
foregår på møder, på Aula, minuddannelse, pr. telefon og
e-mail”
Ændres til ”Princippet omfatter al kommunikation om, og
mellem skole, elever og forældre”
Princippet vedtages med den ovenstående ændring.

Sag 9 / JRW / Orientering /
Orientering om Corona-situationen
Der orienteres om, hvordan skolen håndterer Coronasituationen, og hvilke regler der gælder på skolen.

Skoleåret er startet op efter sommerferien. Mange af de
retningslinjer der blev styret efter før sommerferien, er
der blevet lempet, så der kan undervises ud fra en mere
normaliseret skoledag.
I indskoling og mellemtrin på afd. Fensmark går man ind
af havedøren, i udskolingen har de fået tildelt
dørindgange. Der er bestilt ekstra håndvaske til
udskolingen og Toksværd. I Toksværd går man også ind i
via tildelte indgange. Der vaskes hænder og vi overholder
de hygiejnekrav der skal overholdes.
Der er sprit i alle klasser, når man har brugt redskaber i
et faglokale, skal man spritte af efter sig.
Der hvor man ikke kan overholde 2 meters kravet, kan
personalet bruge visir, dette er ikke krav.
Vi kan fravige 1 meters kravet hvis vi skal opretholde
undervisningen. Vi skal holde afstand og 1 meters krav,
der hvor det er muligt, f.eks. i pauser.
Skolen følger de retningslinjer der er givet fra

undervisningsministeriet, fastsat af
sundhedsmyndighederne.
Punktet er fast på dagsorden så længe det er relevant.
Sag 9a / Beslutning / 1 bilag / Høring om
ressourcegruppen
Sag 10 / Orientering /
Bordet rundt
•
Medlemmer
•
Medarbejdere
•
Ledelsen
•
Formanden

Jørgen udfærdiger et høringssvar, hvor skolebestyrelsen
under de givne omstændigheder tager det til efterretning.
•

•

•

•

Medlemmer
Forespørgsel om søgning af midler til forældre
arrangeret ture, der koster en del – man kan
søge hos ”under broen”
Berit har været med til første forældremøde som
skolebestyrelsesmedlem, det har været et rigtig
godt møde. Forældrene glæder sig til
workshoppen i september måned.
Brobygningen mellem 6. og 7. årgang har været
en stor succes, det har været trygt for eleverne
at møde op i skole, fordi personalet har været
gode til at forestå brobygningen.
Medarbejdere
Vi er kommet godt i gang med et nyt skoleår.
Der er kommet nogle nye kollegaer på
afdelingerne, da noget af personalet er rykket
fra den ene afdeling til den anden.
Opbygningen af privatskolen i Holme-Olstrup er
stadig i gang. Skolens rolle, er at bibeholde
eleverne på skolen, fremfor de søger hen til
privatskolen.
Ledelsen
Vi har slået en stilling op, vi mangler en
afdelingsleder for 1. til 6. årgang på afdeling
Fensmark. Der holdes ansættelsessamtaler i
løbet af august og håber på at kunne ansætte
pr. 1-10-20
Der er lavet en rokade i ledelsesteamet. Gitte
Marland, er blevet afd. Leder i SFO Toksværd,
Nicolaj Schjøtz er blevet afd. i SFO Fensmark,
samt daglig leder for S-klasserne og 0. årgang.
Indtil 1. oktober har vi lånt en leder fra
ungdomsskolen, Pernille Jespersen, hun har
været på skolen før sommerferien også.
Skolen er blevet kontaktet i forhold til at lave en
dokumentar om, hvad musik kan gøre for
eleverne.
Der er lavet en aftale med ungdomsskolen med
at bruge Nissens hus til aftenklub, de små lokale
med vores materialer, vil blive aflåst, mens
ungdomsskolen er i lokalerne.
Formanden
Den 1. september er der møde i FRO. Forslag om
at tage legepladser på dagsorden.
Der er lavet en møderække for
skolebestyrelsesmøderne, som er udsendt
sammen med dagsorden. Møderækken er
gældende for møder i dette skoleår.
Årsberetningen er sat på den 17-6-21.

Sag 11 / Beslutning /
Punkter til kommende møde

Punkter under punkt fire er punkter til kommende møder.
Vejledende årshjul

Sag 12 / Orientering /
Eventuelt

Ingen bemærkninger

