Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Torsdag den 22.10.2020 klokken 18:30 -21:00
STED: Skype
Til stede: Line Knude, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Dan Heino Kristoffersen, Jacob Svava
Mortensen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Gerd Østergaard, Ditte-Lene Paustian, Jørgen Wilms,
Tilde Marie Kannegaard 8I, Tore Lindebæk Jensen 5T
Lone Christoffersen deltager i punkt 26
Fraværende: Tore Lindebæk Jensen 5T
Afbud: Ditte-Lene Paustian
Mødeleder:
Referat: Mette Hugger
Punkt

Referat

Sag 25 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet underskrives, næste gang vi kan mødes fysisk.

Sag 26 / JG / Orientering/
Punkter fra elevrådet
•
Opfølgning på møde om udefaciliteter
•
Vandalisme i udskolingen – hvilke
konsekvenser kan det have at udøve
vandalisme på skolen?

•

Opfølgning på møde om udefaciliteter
Mødet er gået rigtig godt, elevrådet føler stor
åbenhed fra ledelsens side. Forslag om at lave
en undtagelse af mobilprincippet, når nu skolens
faciliteter er så begrænset. Det er vigtigt at
undtagelsen kun gælder mens der er Corona
restriktioner, som gør pauserne svære at fylde
ud for udskolingseleverne, så undtagelsen, vil
kun gælde udskolingen. Forslaget er under
behandling, og ikke endeligt vedtaget, hvis man
vælger at gå videre med undtagelsen, vil der
efterfølgende blive lavet en evaluering, af
perioden med undtagelsen.
Skolebestyrelsesformanden vil ikke være tilfreds
med at man omgår princippet. Forslag fra
skolebestyrelsen, om at man kun skal undvige
princippet i en enkelt pause. Ledelsen og
elevrådet vil arbejde videre med de input der er
kommet fra skolebestyrelsen.
Elevrådet arbejder videre med at finde
aktiviteter der kan laves i pauserne.

•

Vandalisme i udskolingen – hvilke konsekvenser
kan det have at udøve vandalisme på skolen?
Når det vides hvem der har udøvet hærværk,
sendes der en regning hjem til forældrene. Der
er nogen der kaster affald ud ad vinduet, men
det kræver der er elever der fortæller hvem der
gør det, så ledelsen kan gøre noget ved det. Det
er svært at sladre om andre, og det er det der
gør, at eleverne ikke fortæller hvis andre elever
udøver hærværk. Forslag om at lave en anonym
postkasse, som man kan lægge en seddel i, hvis
man har viden om, at der er en elev der har
ødelagt noget, eller en anonym mailadresse man
kan skrive til. Derudover skal der tales om at
bruge et andet ord en ”sladre”. Da vores
økonomi ikke er til at reparere borde, tapet
m.m. og det ser slidt ud, det appellerer
desværre til at fortsætte hærværket, da tingene
i forvejen er ødelagte. Forslag fra elevrådet om,
at eleverne som straf skulle lave f.eks. en
tyskopgave ekstra el.lign. Forslag fra
skolebestyrelsen om, at man belønner, hvis man
indenfor en tidsramme ikke ødelægger noget,
den største effekt vil helt klart være, hvis man

synliggøre det med f.eks. et rør med bolde, der
viser hvor mange dage/uger der er gået hvor det
er gået godt, en form for et barometer.
Elevrådet drøfter emnet videre.
Elevrådsmødet gik rigtig godt, der blev talt skolens
faciliter både indendørs og udendørs.
Der blev drøftet lidt omkring mobilregler. Der blev talt om
indeklimaet på skolen. Der var en kort orientering om det
fælles elevrådsmøde, samt om skolehjemsamtalen.
Sag 27 / MHU / Orientering / 1 bilag
Økonomi
•
Status i år

Vores mål med at blive gældfrie pr. 31-7-21 er stadig
realistisk, hvis vi får den refusion vi har anmodet om i
forbindelse med Corona, samt barselsrefusionen.
Derudover har vi et ekstra opmærksomhedspunkt på at vi
kan have et højere fravær pga. Corona, hvor man skal
blive hjemme i 48 timer efter man er symptomfri. Vi
følger vores 20.2 økonomi tæt, som på nuværende
tidspunkt ser ud til at ende med et forbrug på 151 % for
skoleåret.

Sag 28 / JRW / Orientering /
Vores værdier
Hvor langt er vi i arbejdet med vores værdier?

Der er lavet tre plakater med vores værdiord, de mangler
dog stadig lidt finish. Vi forventer at få materialet sat op
og markere at vi nu har noget materiale, vi vil lave en
fernisering i starten af januar, for at fejre at vores
værdier er synliggjorte. Skolebestyrelsen er meget
begejstret for plakaterne og ideerne med ferniseringen.
Når værdierne er blevet synlige, skal vi i gang med at
arbejde med værdierne både blandt personalet og blandt
eleverne.

Sag 29 / JRW / Drøftelse /
Lejrskoler
En drøftelse af, hvordan midlerne til lejrskoler skal
benyttes.

Der er afsat midler til lejrskoler i budgetforliget, der er
dog kun afsat midler til selve lejrskolen og forplejningen
på lejrskolen, der er ikke afsat midler til løndelen i forhold
det personale der skal deltage med eleverne, det vil blive
drøftet på førstkommende børne- og skoleudvalgsmøde.
det betyder at alle elever som minimum skal på lejrskole
en gang i løbet af deres skoleforløb. Ledelsen vil gerne
placere lejrskolen i 7. klasse, hvor klasserne bliver
blandet, og det giver eleverne en god mulighed for at
blive rystet godt sammen. Skolebestyrelsen bakker op
om, at lejrskolen skal placeres i 7. klasse. Det træder i
kraft fra kommende skoleår.

Sag 30 / JG / Beslutning /
Suppleringsvalg til SB
Skal der iværksættes suppleringsvalg, så vi sikrer os,
at vi har suppleanter til SB?

Dette er første bestyrelsesmøde i lang tid, hvor der er så
mange forældrerepræsentanter. Nogle møder sidder der
kun 2 til 3 forældrerepræsentanter og det er vanskeligt
når der skal træffes beslutninger. Forslag om, at første
suppleanten møder op til alle møder, hvis
forældrerepræsentanterne er fuldtallig, deltager
suppleanten uden stemmeret. Skolebestyrelsen bakker op
om forslaget, og formanden igangsætter suppleringsvalg.

Sag 31 / DP / Drøftelse/beslutning / 1 bilag –
sendes efterfølgende
Revidering af princip L
Den reviderede udgave gennemgås, og sendes
efterfølgende i høring

Princippet er godkendt af skolebestyrelsen, og vil blive
sendt i høring.

Pause
Sag 32 / JG / Drøftelse /
Princip om forældremøder
Skal vi have et princip om forældremøder?

Skolebestyrelsen ønsker ikke at lave et princip for
forældremøderne, men ønsker at der kigges på hvordan
skolen kan opkvalificere forældremøderne, især med
fokus på de forskellige årgange og især på 7. årgang hvor
de to afdelinger samles. Skolebestyrelsen kommer med
input til det videre arbejde mellem ledelsen og
personalet.

Sag 33 / JRW / Orientering /

Der har været det første tilfælde af Corona hos en elev,

Coronastatus

Sag 34 / Orientering /
Bordet rundt
•
Medlemmer
•
Medarbejdere
•
Ledelsen
•
Formanden

men da eleven blev syg i efterårsferien, og havde ikke
været på skolen, var vi ikke nødt til at lukke noget ned.
Vi fik testet vores beredskabsplan, og den fungerede
rigtig godt. Vi følger sundhedsmyndighedernes
anbefalinger. Noget af personalet er utrygge ved at
afstandsreglerne ikke gælder på skoleområdet. Der er
mulighed for at tage visir på.
•

•

•

•

Medlemmer
Der har været godt informeret omkring Corona i
denne situation. Der kom sen information om
den påkørsel af en elev forleden morgen. Der
skete heldigvis ikke noget med eleven.
På et forældremøde har en
skolebestyrelsesrepræsentant, talt med en
forælder der kan hjælpe til at søge fondsmidler.
Kontakt til hallen i forhold til projektet omkring
udendørsarealerne ved Hallen i Fensmark.
Medarbejdere
Fensmark:
Frustrationer over Corona. Motionsdagen har
været nytænkt pga. Corona og det har været en
stor succes. Der har været emneuge omkring
verdensmålene, det er gået rigtig godt, der har
været stor fokus på især affaldssortering, og i
indskolingen og mellemtrinnet på afdelingen er
begyndt at sortere affaldet. Der er et ønske om
at der stilles container til rådighed som man kan
sortere efterfølgende. Ledelsen undersøger
hvilke muligheder der er for den efterfølgende
sortering. Fra kommunens side er der planer om,
at virksomhederne skal implementeres, ledelsen
undersøger hvornår den bliver implementeret.
Toksværd:
Der har været afholdt emneuge om verdensmål,
ugen er gået fint. Om fredagen afholdt skolen
motionsdag, der skete desværre en påkørsel, da
en elev løber ud på vejen. Der hvor uheldet sker,
er der hvor eleverne krydser vejen, der er et
ønske om, at krydset bliver besigtiget af en
trafikkoordinator. Ledelsen og personalet
undersøger mulighederne.
Ledelsen
Der er indkøbt en robot der prøves af i forhold til
at en elev der ikke kan være fysisk med i
undervisningen, kan være med via robotten.
Hvis det bliver en succes, forventer vi at
indkøbet nogen flere.
Som meddelt på sidste møde forventede vi at
hjemmesiden var oppe og køre efter
efterårsferien, der er lidt tekniske
vanskeligheder, som gør at den ikke er i drift
endnu, vi arbejder på højtryk for at få den op og
køre så hurtigt som muligt.
Mette Spodsberg er ansat som leder i afdeling
Fensmark indskoling og mellemtrin. Vi har ansat
en ny leder af 20.2 området. Vi kan på
nuværende tidspunkt ikke oplyse hvem det er,
men lige så snart vi må oplyse om det, får
skolebestyrelsen besked.
Formanden
Der sker ikke noget i formandsgruppen eller i
FRO gruppen. Vi har en meget populær skole,
formanden har haft fornøjelsen af at læse
ansøgninger til de ledige stillinger. Der er
kommet rigtig mange ansøgninger, på en af
stillingerne er der kommet over 150
ansøgninger, og mange af ansøgerne er meget

kvalificeret. Ann Kristin deltager i samtalerne
tirsdag i uge 44.
Sag 35 / Beslutning /
Punkter til kommende møde

Opfølgning på værdiarbejdet

Sag 36 / Orientering /
Eventuelt

Der er valg til lokalområdet

