Dagsorden og referat SB den 11.9.2019 kl. 17.00
Deltagere: Rie Hornsbæk, Mette G. Lindgren, Janni Juhl-Petersen, Gitte Pedersen, Bent Sejling-Handberg
Cathrine Voiner, Jacob l. Poulsen, Lars Munch, Stine Lindgren, Morten Toft, Andrea Chacon Hansen 9b,
Afbud: Vakant pædagog (der er valg på mandag - 1 kandidat indtil videre), Isabel Espensen 9c

Mødeleder: Janni Juhl-Jensen
Referent: Morten Toft/Stine Lindgren
Ordstyrer: Janni Juhl-Jensen

Punkter

Mål med punkt

Tid

Referat

TOM TOM og
forplejning

Blive klar til mødet

5 min

Der skrives ikke referat til dette punkt

Gennemgang af
eksisterende årshjul
(bilag vedlagt)

30 min.

Bilaget for årshjulet er revidere, drøftet og diskuteret. Nedenstående punkter er ført ind på årshjulet.
Årshjulet vedhæftes som bilag

DRØFTELSE
1. Årshjul

Hvilke principper, skal
der arbejdes føres
tilsyn med i skoleåret
2019/20? Oversigt
vedlagt.
Vision, skal der
eventuelt arbejdes

Vigtigt at årshjulet er vejledende og dynamisk. Forslag om at punkterne sætte på og fordeles jævnt hen
over året. Punkterne rykkes derefter hvis det er nødvendigt. Forslag om at årshjulet laves over 2 årigt
periode.
I juni/august måned udarbejdes et to-årigt årshjul hvor tilsyn med principperne fordeles.
Skolebestyrelsens arbejde med en vision:
Det blev drøftet, hvordan skolebestyrelsen bedst muligt får lavet visionen færdig. Den skal være
grundlaget for arbejdet i skolebestyrelsen.
Det blev besluttet, at SB mødes kl. 16 ved næste møde og bruger første time til at gøre visionen færdig.

med den, ude af
huset?

2. Høring om
fremtidens
skolestruktur

Bilag genfremsendes.

20 min

Forslaget blev drøftet.
Holmegårdsskolen er positive overfor forslaget.
Der udtrykkes bekymring for at de idrætsfaciliteter der på nuværende tidspunkt er tilknyttet 10. klasse
centeret qua idrætscenteret ikke kan benyttes. Hvorfor ikke placere det geografisk icentrum af Hvidovre?
Det er vigtigt at der med tankerne om det nye læringssyn og muligheden for at inkludere flere elever at
ressourcerne følger inklusionen.
Vigtigt at pointere at det kræver økonomi at flytte, også en mindre gruppeordning som Gruppe 26 og 27
på Holmegårdsskolen.
I forhold til tankerne om jævn ændring af skoledistrikter for at sikre bæredygtige skoler er holdningen at
det er nødvendigt, at skoledistrikterne kan ændres. Dog er det vigtigt, at fastholde kriterier som fx.
søskendekriteriet.
Formanden udarbejder et udkast til et høringssvar, som rundsendes og fremsendes til Center for Skole
og Uddannelse senest den 24. september 2019.

3. Principper

Princip for
kommunikation
omkring
Holmegårdsskolens
udvidelse. Behandles
på MED-møde
5.9.2019, bilaget
eftersendes efter
mødet.

30 min

Princip for kommunikation om udvidelse af Holmegårdsskolen:
Fokus på hvad man som forældre, lærer og elev kan forvente sig af kommunikation undervejs i
byggeriet.

Princip for Aula.
Behandles på MEDmøde 5.9.2019, bilaget
eftersendes efter
mødet.

Afsnittet om kontaktpersoner slettes.Der informeres via de forskellige kanaler der nævnt i afsnittet om
hvor man kan finde information.
Princippet er godkendt.
Princip for Aula:
Det blev besluttet, at overskriften ændres til Princip for anvendelsen af digitale platforme.
Blive lidt mere konkret ift. hvad der foregår i Aula, Meebook og på hjemmesiden. Vigtigt at det fremgår
hvad der ligger som opslag, hvad der ligger som beskeder og info om ugeplan og lektier.
Forslag til ændringer:
Korrigere ift. formål, så det er mere præcist hvad formålet med princippet er (ikke formålet med Aula)
Henvise til vores princip for skolehjemsamarbejde om kommunikation fx. hvor gør man hvad henne.
Få skrevet ind at det forventes at skoleledelsen og medarbejderne udarbejder en ramme/struktur for
anvendelsen af beskedsystem og opslagstavle.
Princippet rettes til på baggrund af drøftelsen ved mødet og sættes på som punkt ved næste
skolebestyrelses møde den 7. oktober 2019.

Mange forældre efterlyser information om Aula.
OBS på at der kommer særskilt info ud om Aula når vi kommer tættere på den 14. oktober hvor det
erstatter skoleintra.
ORIENTERING
4. Kortere
skoledag for 4.
årgang jf.
folkeskoleloven §
16D

MEDDELELSER

Ledelsen og 4. årgang
har et ønske om at
benytte og konvertere
1 USU-lektion til en tolærer time og gøre
skoledagen kortere, til
beslutning nu.
Fremadrettet fra næste
skoleår vil vi måske
gerne kunne gøre det
på både 4., 5. og 6.
årgang, skal besluttes
af skolebestyrelsen i
foråret 2020.

20 min

Skoleledelsen ønsker at konvertere en USU-time på 4. årgang til en to-lærertime.
Skoleledelsen ønsker at konvertere en LC-time på 9. årgang til en to-lærertime.
Det blev drøftet om vi overholde minimumstimetallet. ledelsen fortæller at det gør vi, for der tildeles det
antal undervisningstimer som lovgivningen angiver, men ressourcerne samtænkes til en ekstra tolærertime.
Der var en bekymring for om to-lærertimerne vil blive brugt som vikardækning. Ledelsen fortæller, at det
gør vi ikke. Det er kun sket i særlig akutte tilfælde.
Der blev spurgt ind til om det er en spareøvelse. Ledelsen fortæller, at det er ikke. Det handler om at
flytte rundt på ressourcerne, så de anvendes bedst muligt i forhold til elevernes læring og trivsel.
Skolebestyrelsen er overvejende positive.
Det besluttes, at ordningen afprøves og skal evalueres i forbindelse med planlægning af det kommende
skoleår og orientering om timefordelingsplan i april måned.

10 min.
Formanden skal til SKOK møde og fortælle om hvordan vi på Holmegårdsskolen som skolebestyrelse
deltager på forældremøder og hvordan vi arbejder med et stærkt skolehjemsamarbejde.

Formand
Skoleleder
Andre
EVT.
Landsmøde
Skole og forældre

10 min.
Der er kommet mail fra skole og forældre som inviterer til landsmøde.
Der er afsat økonomi til at et skolebestyrelsesmedlem kan deltage.

SB
Forældrearrangement

SB - forældrearrangement
Forslag om at gøre noget i forbindelse med skolens 80 års fødselsdag
-fx. oplæg fra Verdens bedste danske skole
Aftalt at der tænkes videre og at det tages på som et punkt på det kommende møde.

GODKENDELSE
AF REFERAT
Referatet
godkendes
undervejs punkt
for punkt.

5 min.
Enighed om indhold af
referat

Referatet er godkendt

