Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Mandag den 16.11.2020 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

Fraværende: Ditte-Lene Paustian, Tilde Marie Kannegaard 8I
Afbud: Ann Kristin Sneberg
Mødeleder:
Referat: Mette Hugger
Punkt

Referat

Sag 37 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Godkendelse af referat med underskrift, udsættes til
førstkommende fysiske møde.

Sag 38 / JG / Orientering/
Punkter fra elevrådet

I elevrådet i Toksværd, bliver der arbejdet med
aktiviteter der kan laves i december, fordi klasserne ikke
kan samles på tværs. Aktiviteterne skal være
Coronavenlige.

Sag 39 / MHU / Orientering / 1 bilag
Økonomi
•
Status i år

Vi har fået al den Corona kompensation, som vi har
ansøgt om. Vores mål med at være gældsfire pr. 31-7-21
er fortsat realistisk. Vi har dog fokus på vikarudgifter som
kan være stigende, pga. sundhedsstyrelsens
anbefaleringer om fravær ved mistanke om Corona. Vi
har fokus på vores 20.2 forbrug, som desværre er
stigende.

Sag 40 / JRW / Orientering /
Coronastatus

I de lokale medier er der en del skoler der har hjemsendt
elever og personale i løbet af den sidste uges tid. På
Holmegaardskolen har vi været meget forskånet, men vi
tror ikke det fortsætter, derfor har Jørgen opfordret
afdelingslederne til at orientere sig og øve sig i, hvordan
man skal agere hvis der opstår en smittesituation, jf. den
beredskabsplan der er lavet på skolen. Skolen følger
sundhedsstyrelsens anbefalinger når der er
smittetilfælde. Undervisningspersonalet er forberedt på
det tekniske omkring hjemmeundervisning, hvis behovet
opstår.

Sag 41 / MHU / Beslutning /
Suppleringsvalg til SB
Orientering om det videre forløb

Der er lavet opslag på Aula til alle forældre omkring
suppleringsvalget. Vi skal have valgt to kandidater, hvis
der er mere end to der melder sit kandidatur, skal der
afholdes kampvalg. Valget afholdes i december måned.
Det aftales at der laves et opslag igen på Aula, samt på
Facebook siden.

Sag 42 / JRW / Drøftelse/beslutning /
Digital identitet
•
Ny hjemmeside – orientering
•
Facebookprofil til skolen

Fra 1. december lancerer vi en ny hjemmeside, den bliver
flot og funktionel. Vi har brug for en hjemmeside der kan
give alle oplysninger om skolen. Skolebestyrelsen får
tilsendt link til hjemmesiden, inden den lanceres.
Vi vil gerne lave en Facebook side for skolen, det skal
ikke være et debatforum, men mere hvad står skolen for,
og hvad arbejder skolen med, hvilke indsatser har vi
fokus på.
Skolebestyrelsen er enige om at skolen overtager
Facebook siden, så der kun er en Facebook side for
Holmegaardskolen. Skolen vil gerne overtage Facebook
siden omkring 1. december 2020.

Pause
Sag 43 / JG / Trafik

Siden sidste skolebestyrelsesmøde er der kommet to
henvendelser vedrørende de trafikale forhold i Toksværd

og i Fensmark.
Skolebestyrelsen kan ikke regulere bilisternes adfærd,
men vi kan anmode om ændring af de trafikale forhold.
Der kan opstå farlige situationer på Holmegaardsvej, pga.
chikanerne, dette kunne løses ved hjælp af
forkørelsesret.
Der mangler markering i Toksværd ved fodboldklubben,
der kommer cyklister og gående der skal krydse vejen.
Ved Tokesvej kommer eleverne på venstre side af
cykelstien, og der skal de over på den anden side for at
dreje op til skolen, og det kan blive lidt kaotisk. Forslag
om at eleverne skal have en refleksvest på, så de er
synlige for bilerne. Jesper, Jacob og Dan mødes klokken
13.00 i T-krydset i Toksværd, på lørdag den 21-11-20,
for at kigge på de trafikale problematikker, andre
bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne.
Dialogen fortsættes på næstkommende møde.
Sag 44 / Orientering /
Bordet rundt
•
Medlemmer
•
Medarbejdere
•
Ledelsen
•
Formanden

Medlemmer:
Der har været meget forskel på hvornår eleverne skal
tjekke ind på teams, der mangler en vejledning i hvilke
elektroniske medier vi benytter, så vi er forberedt på
mulige situationer. Alle lærer har fået en introduktion til
brugen af teams. Skolen stiller computere til rådighed,
hvis der er elever der ikke har en computer. Skolen finder
vejledninger til teams og lægge på Aula. Skolebestyrelsen
beslutter at ved digitale møder, afholdes de på Teams.
Medarbejdere:
Fensmark:
Der har været klippe klistre dag i udskolingen i dag. Line
udtræder af skolebestyrelsen, og Ena træder ind i stedet
for Line, og deltager fra december mødet.
Toksværd:
Der afholdes skolehjemsamtaler med afstand, sprit og
mundbind.
På torsdag er der møde mellem ledelsen og DLF
tillidsvalgte omkring den kommende arbejdstidsaftale.
Ledelsen:
Der har været problemer med knallertkørsel i Fensmark, i
fredags blev der racet gennem skolen ved
cykelstativerne, det blev politianmeldt. Politiet kommer
på motorcykler, for at se om de kan fange
knallertkørerne. Vi kan ikke afklare om det er skolens
elever, eller ej.
Mette Spodsberg er startet som afdelingsleder i indskoling
og mellemtrin, og hun er kommet rigtig godt fra start.
Der er ansat en 20.2 leder, Signe Egesholm, hun starter
den 2. december, og vi glæder os til at tage godt imod
hende.
Der holdes ikke den traditionelle julefrokost i år, da vi
ikke må samles i store forsamlinger pga. Corona. Vi
holder en lille sammenkomst, fordelt på de forskellige
afdelinger, som er i samme smittekæde. Arrangementet
varer max. 2 timer, og der vil være lidt mad og drikke, og
der vil blive holdt afstand og god håndhygiejne.
Ann Kristin og Mette har møde med en forælder i morgen
omkring fondsansøgninger til legepladsprojektet.

Formanden
Der er dialogmøde den 17-11 med BSU, Jesper, Jacob og
Jørgen deltager, der er store forventninger til mødet.
Formandens budskab er, lad nu være med at ændre på
noget, vi er i gang med at byge noget godt op. Derudover
skal der tales om kvalitetsrapport og karaktergennemsnit.
Jacob, Jørgen og Jesper mødes 16.30 ved
hovedindgangen ved Teatergade.
Sag 45 / Beslutning /
Punkter til kommende møde

Trafikale problematikker på afdeling Fensmark og
Toksværd.
Opfølgning af lempelse af mobilprincippet
Høring omkring kostpolitikken.

Sag 46 / Orientering /
Eventuelt

Om næste møde afholdes fysisk eller digitalt afhænger af
hvordan samfundet udvikler sig, hvis der er samme
smittetryk som nu, afholdes det digitalt via Teams.

