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Punkter

Mål med punkt

Tid

Referat

TOM TOM og
forplejning

Blive klar til mødet

5 min

Der skrives ikke referat til dette punkt

20 min

Forslaget blev læst igennem.

DRØFTELSE
1. Skolebestyrelsens
vision

Præsentation fra
arbejdsgruppe

OVERORDNET VISION
Skolebestyrelsen vil være den drivende kraft som sikrer, at Holmegårdsskolen bliver børnenes foretrukne
skole fra 0.-9. klasse.
SKOLEN
Vi skaber rammerne for at skolen kan leve op til sine værdier gennem et aktivt samspil med elever,
medarbejdere og ledelse.
Vi er forældrenes loyale talerør, der arbejder kritisk og engageret med opgaverne og bygger stærke
relationer til center for skole og uddannelse og politikere.
LOKALOMRÅDET
Skolebestyrelsen vil gøre skolen til et samlingspunkt i lokalområdet, hvor læring, demokrati og kultur
udvikles.
Visionen blev godkendt. Godt arbejde.

Visionen lægges på hjemmesiden og kommer med ud i nyhedsbrevet som udgives på fredag.

2. Rundtur i Aula
v. Morten og Lars

3. Vikardækning

20 min

Udgangspunktet for “rundturen” sker ud fra SB medlemmernes behov.

30 min

Princip for vikardækning hører I sin nuværende form til under princip for skoledagens organisering.

SB kendskab

Skolens ledelse vil på mødet redegøre for, hvordan der i praksis og i henhold til princip og
funktionsbeskrivelse, arbejder med vikardækning. Redegørelsen vil blive suppleret med relevante
økonomiske nøgletal.
Bilag er vedhæftet: Princip for undervisningens organisering, funktionsbeskrivelse vikarer
Holmegårdsskolen 1.11.2019. Inspirationsmateriale fra Jacob: Vikarundersøgelse og vikarrapport.
Der er til mødet lavet et forslag fra er medlem til beslutninger vedr. vikarer.
Baggrunden og hensigten med forslaget jf. bilag.
Forslag: Om at hvis det er for meget med kvartalsvis opfølgning, så årligt.
Det falder naturligt, at der gives en status kvartalsvis sammen med budgetopfølgning.
Et medlem mener, det kan være rart at kunne se opgørelse over vikartimer.
Et medlem mener, at det er fint med kvartalsvis opfølgning på rene vikartimer sammen med budgettet.
Eleverne fortæller, at hvis det er en god vikar som følger vikaranvisningerne så er timerne ok, men det
afhænger meget af vikaren.
Det er vigtigt, at der er fokus på indholdet af vikartimerne. Vigtigt at satse på at kvalificere vikarkorpset.
Det er vigtigt, at der arbejdes videre med hvad med definition af en vikartime fx. ved revidering af princip
for skoledagens organisering.
Der stilles forslag om, at man på næste SKOK-møde, spørger hvad de andre skolebestyrelser gør?

Et medlem ønsker, at hvis vi skal bruge så meget tid på et emne, at det så skal være en fælles
beslutning, at der skal prioriteres tid på at drøfte et emne. Vigtigt at der er enighed om, hvilke emner der
skal prioriteres jf. skolebestyrelsen vision.
Konklusion
Ved næste SB-møde er der budgetopfølgning. Herunder udarbejder Morten en opfølgning på
vikarsituationen. Herefter tages der beslutning om forslaget skal på dagsordenen igen.
ORIENTERING
4. Godkendelse af
budget 2020 ledelsesbesparelse
v. skoleleder

Orientering om KB
beslutning

15 min
Der er lavet et budgetforlig mellem A, SF, DF, H,
Der er en politisk aftale om at der skal ryddes op i bureaukratiet.
Budgetforlig:
Relevant for skoledelen
Der er afsat
- 20 millioner til det specialiserede område.
- En pulje på 5 mill. til fleksible indsatser i folkeskolen.
- 20 millioner til store haller på Risbjergskolen og Langhøjskolen.
- 9 millioner til renovering af håndværk og design lokaler på skolerne.
- 7,9 millioner til renovering af Klub Nord.
Besparelse på skoleledelse
Nedenstående blev godkendt af A, O, H, F og V. Ø og C stemte imod.
1. At udmøntning af besparelsen varetages af skolelederen i henhold til dennes lovpligtige ansvar
for den administrative, personalemæssige og pædagogiske ledelse af skolen.
2. At skolelederen i udmøntningen af besparelsen skal sikre en inddragende, konstruktiv samt
redegørende dialog med skolebestyrelsen og medarbejderne.
3. At center for Skole og uddannelse definerer “god skoleledelse” og udarbejder principper og
retningslinjer for, hvordan skoleledelse kan organiseres i Hvidovre kommune, til politisk
godkendelse i Børne og Uddannelsesudvalget.

5. Genhusning i
pavilloner ifb.
udvidelsen
v. skoleleder

Opfølgning på
genhusningsplan

15 min

Skoleleder fremlagde en plan for genhusning i pavillionbyen under udvidelsen, samt en plan for
indflytning i den nye indskolingsbygning, når den står færdig.

MEDDELELSER

10 min

Formand

Ingen

Skoleleder

Ingen
●
●

Elevråd

●

Elevrådet deltager ved elevrådenes årsmøde
Har talt om mobilregler - her var der forskellige holdninger til om klasserne skulle aflevere deres
telefoner og under hvilke omstændigheder/forhold. Der er også udarbejdet en survey, hvor
klasserne har givet til kende hvilke fordele og ulemper, der kunne være ved mobilregler og
inddragelse af mobiltelefonerne.
Eleverne har været til Fælles elevrådsmøde. De snakkede om SKOK (skole og kontaktråd) og
KFE (Københavns fælles elevråd) repræsentanter, vi er repræsenteret ved begge råd.

Andre
EVT.

10 min.

Medlem

Formanden roser hjemmesiden. Er glad for at skolebestyrelsen er fremhævet.

Medlem

Vil gerne drøfte møderne, hvordan de skal afholdes? Hvordan vi får lukket punkterne hvis der er
uenighed, evt. formøder som forberedelse? At et medlem har forberedt et punkt, så det er klart til
drøftelse? Hvordan skal vi gøre med tid?
Vi følger op ved næste møde på ovenstående.

Medlem

Undrer sig over et af princip “Samarbejde skolehjem” er slået sammen med “Underretning af hjemmene
om elevens udbytte af undervisningen”. Der følges op ved tilsyn med princippet.

GODKENDELSE AF
REFERAT SB D.D
Referatet godkendes
undervejs punkt for
punkt.

5 min.
Enighed om
indhold af referat

Referatet er godkendt.

