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0. Godkendelse referat 8.9 og 26.10.2021 
 

Referaterne er godkendt. 
 

1. Tilsyn med princip for fællesarrangementerne for eleverne i 
skoletiden jf. årshjul. 
 

Tilsyn: Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet ved at skoleledelsen orienterer om 
særlige højdepunkter ift. hvilke fællesarrangementer og lejrskoler der har været 
 
Princippet fungerer som tiltænkt og der er ingen bemærkninger fra skolens side.  
Indsamlings arrangementer giver en god oplevelse og dannelse for eleverne.  
Sociale arrangementer kommer stille og roligt i gang igen på årgange, SFO (jule 
forældrekaffe), temaugen og forældreaften.  
Hvad er status på lejrskole og evt. aflysninger? Alle er afholdt, selvom der måtte tænkes i 
andre baner for enkelte klasser. Kun én klasse mangler i dette skoleår. 
 

 

2. Tilsyn med princip for skolebestyrelsens arbejde med principper jf. 
årshjul 
 

Er det skrevne stadig gældende? 

Forslag at lægge dette princip ind under vores forretningsorden.  

Ønske om at få tilføjet en sætning ang. hvornår principper egentlig kommer i brug.  

Dato: Onsdag, den 10.november 2021 

Sted: Mødelokalet 

Deltagere: Julie Deleuran 
Jacob L. Poulsen 
Gitte Pedersen 
Cathrine Voiner, afbud, 
Tine Skovmøller 
Nanna G. Haugbøl 
Søren Bitch Kirk 
Lee-Ann Noothong 
Laura Silberg,  
Stine Lindgren 
Mille Geschwendtner, afbud 
 

  

Referat 
Holmegårdsskolen 
 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Holmegårdsskolen 

Skolesekretær:  

Helle Martinsen 

 

Dato: 15. november 2021/rti 
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Principper kan være retningsgivende for de principper der udarbejdes på skolen f.eks. i 
MED-udvalget. Principper anvendes til at bakke op om pædagogiske tiltag omkring 
skolens hverdag.  

Punktet tages op på et kommende møde ift. nedlæggelse, så det kan komme over i 
forretningsordenen.  

Intervaller for tilsyn med principper. Kan tages op ved udarbejdelsen af årshjul ved 
skoleårets start. Hvilke skal være i fokus i dette skoleår? OBS på at der i 
forretningsordenen noteres at der er mulighed for at genbesøge principper løbende.  
Forslag til ny forretningsorden kommer med i dagsorden på januarmødet. SL laver udkast. 
 

3. Økonomiopfølgning 
 

Kort status fra ledelsen forud for kommende budgetlægning for skoleåret 21/22 og 
regnskab for skoleåret 20/21 

Det er ikke muligt at give præcis status pt. da det månedlige økonomimøde var aflyst pga 
sygdom. 

Planer om indkøb af inventar til de nye bygninger.  

Næste måned kommer status på foreløbigt regnskab og nyt budget.  
Punktet udsættes til SB-mødet i december. 
 

 

4. Kommende kontaktforældremøde 

Punkter til drøftelse eller planlægning? 

Møde i personalerummet kl. 17-19 den 17/11. Der er 13 tilmeldte. Se udkast til dagsorden 
udsendt på mail.  

Rettelse til dagsordenen, så SL er på kl. 18.15.  

Drøftelse af dagsordenen og indhold.  

Forslag til et punkt yderligere omkring skole/hjem samtaler.  

Evt. udelade punkt om udearealer.  

Trafikkultur - kan det blive til et punkt med en status eller skal det handle om trafikkultur på 
et mere generelt plan? Fokus på adfærden.  
Hvad er mandatet for kontaktforældre-udvalget? Hvad skal de tage med tilbage til deres 
klasser? Hvad giver de til skolebestyrelsen? Etablering af en kanal, opbygning af netværk. 
Evt. behov for idé-udveksling og fokus på hvad kontaktforældrerollen kan indeholde samt 
gode erfaringer fra andre. 
 

5. Trafik 
 

- Status v. trafikgruppen 
 
- Spørgsmål fra SKO til besvarelse i SB jf. nedenstående mail 
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Kære skolebestyrelse 
 
På SKOK-mødet den 25/11 er temaet for mødet ”Adfærd og trafiksikre skoleveje”. 
De tekniske løsninger i forbindelse med trafiksikre skoleveje, har I haft mulighed for at 
drøfte tidligere i skolebestyrelserne. Denne gang vil vi gerne have fokus på adfærden. 
Vi vil gerne på SKOK-mødet have input og høre forskellige perspektiver på, hvordan man 
kan arbejde med adfærd ift. skoletrafik, så vi kan få flere børn til at benytte aktive 
transportformer (gå, cykle, løbehjul). 
For at få så mange forskellige input og perspektiver på temaet, må I meget gerne forud for 
SKOK-mødet reflektere over og drøfte nedenstående spørgsmål i jeres skolebestyrelser: 

● Hvilke positive erfaringer har I med at arbejde med forældrenes trafikadfærd og 
børnenes transportvaner? – Hvad virker? 

○ Pædagoger modtager børnene ved indgangen, så eleverne går det sidste af 
vejen selv.  

○ Forældre må ikke komme ind på skolen om morgenen. Det viser eleverne 
selv kan klare sig ind i skolen.   

○ Skolebestyrelsen har været ude og føre kampagne i morgentimerne 
● Hvordan kan jeres skole fremadrettet arbejde med at ændre trafikadfærden og få 

flere børn til at gå eller cykle? 
○ Tage punktet op i elevrådet.  
○ Gåprøve i 0. klasse 
○ Cyklistprøve omkring 6. klasse - kan der komme øget fokus her (idræt, 

morgen fordybelse, ture)?  
○ Ture på cykel med elever - på hvilken årgang kan man det?  
○ Alle børn cykler kampagne 
○ Løbehjulsparkering?  

● Hvordan kan man evt. arbejde med trafik og adfærd på tværs af folkeskolerne i 
Hvidovre? 

○ fælles elevråd 
○ SKOK 
○ TR-kredsen kan bruges som sparringsrum 
○ Kommunalpolitikere til kampagne?  

● Hvad skal der i jeres øjne til for at kunne lykkedes med at rykke adfærden? 
● Hvad kan I selv gøre? 
● Hvad har I brug for hjælp til? 

○ Fjernelse af de misvisende skilte 
○ Tættere samarbejde med ordensmagten  
○ Ønske om fodgængerfelt ved Landlystvej og Planteheldvej, så vi kan få 

skolepatruljen ud. Måske de kan komme ud og signalere at man skal være 
forsigtig.  

Misvisende skilte er stadig oppe og vej og park er kontaktet. Vi stopper ikke flere fædre før 
skiltene er nede, da det giver konflikter. Dokumenter er opdaterede, skolen fortsætter med 
at nævne trafiksikkerhed i div. kontekster.  
 

6. Temaarbejde i grupper jf. idelisten og prioritering af denne 

Plan for tema arbejdet 

1) Kort fremlæggelse fra skoleleder og næstformand for valg af prioritering af temaer 

Tema 2: Fastholdelse af elever på skolen 
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Der skal nedsættes 2 grupper til arbejdet med de to temaer 

Gruppernes opgave er at starte ud med at  

- Indkredse hvad fokus og mål ift. temaet skal være mål for arbejdet og planlægge en 
proces. 

kl. 19.00 mødes grupperne og fremlægger aftenens arbejde og plan for hinanden (januar-
mødet er også rammesat til temaarbejde, så der er mulighed for at der kan arbejdes 
videre med punktet dér eller et nyt punkt fra idelisten kan tages op. 

Plan for tema arbejdet 

1) Kort fremlæggelse fra skoleleder og næstformand for valg af prioritering af temaer 

Tema 2: Fastholdelse af elever på skolen 

Der skal nedsættes 2 grupper til arbejdet med de to temaer 

Gruppernes opgave er at starte ud med at  

- Indkredse hvad fokus og mål ift. temaet skal være mål for arbejdet og planlægge en 
proces. 

kl. 19.00 mødes grupperne og fremlægger aftenens arbejde og plan for hinanden (januar-
mødet er også rammesat til temaarbejde, så der er mulighed for at der kan arbejdes 
videre med punktet dér eller et nyt punkt fra idelisten kan tages op. 

Gennemgang af idelisten. Hvor er vi og hvad er status på det enkelte punkter.  

Forslag at tage listen op på januar-mødet, så denne kan revideres. Listen tages op til 
januar. 

Gennemgang af de to punkter set fra skolens side og lidt historik.  

● En fortælling fra tidligere om at HOL ikke var god til de ældre elever, fagligheden 
var ikke høj, og de gode elever forsvandt til privatskoler. Cepos resultater var ikke 
gode.  

● Indsats omkring faglighed og specifikke fag. Resultaterne er gode. Historien om 
skolen er vendt. 

● Hvordan bruger vi medierne, så vi får profileret skolen og vedligeholdt den gode 
historie om Holmegård. Hvordan rammer vi den brede målgruppe - så forældre og 
andre folk i Hvidovre også kender til Holmegård? Skabelsen- og italesættelsen af 
det gode rygte.  

Frembringelsen af den gode historie.  

Grupper 

Tema 1: Synlighed/styrke kommunikationen til forældrene: NGH, Lee-Ann, SL, Tine, 
Jacob 

Fokus og mål: 

- at man kan være mere opdateret om det der sker på Holmegårdsskolen 
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- nå ud til forældrene 
- få synliggjort SB og rekruttere til skolebestyrelsen 
- få en bredere markedsføring af skolen 
- få skabt engagement for skolen 
- få synliggjort vores arrangementer, traditioner, omlagte dage m.m. 
- få vist hverdagsglimt fra undervisningen og SFO tiden 
- få synliggjort elevrådet 
- Støtte om den gode samtale om skolen mellem forældre og børn 
- Synliggøre de sjove hverdagsting 

Vi skal: 
- Oprette en facebookside for både eksterne og interne brugere - 
  Navn: Holmegårdsskolen Hvidovre 
 
- Udarbejde en redaktionsplan - Tine/Jacob 
- Retningslinjer for brugen af FB - Nanna 
- Plan for hvordan vi får “flyttet” forældre fra aula til også at bruge FB og den anden vej 
rundt 
- En plan for hvordan vi får engageret eleverne i FB siden - Lee Ann 
- En opmærksomhed på hvad FB skal kunne og hvad aula skal kunne - Stine 

Næste gang: Hvad er godt indhold? 

Tema 2: Fastholdelse af elever på skolen: Laura, Pi (Mille), Julie, SBK, Gitte 

Indkredse hvad fokus ift. temaet skal være? 

● Opmærksomhed på hvornår beslutningen træffes - 5.-6. klasse.  
● Hvordan kan eleverne blive klar over hvor godt de har det? Hvordan gør man det 

fedt at være her?  
● Data-indsamling ift. elever som udmeldes. Kortlægning som grundlag for hvor skal 

vi sætte ind?  
● Hvad er fedt ved Holmegård: godt vi må gå ud fra skolen i pauserne. Elever klager 

over vi ikke har telefoner her. Omtales som en god skole af håndboldtræneren. 
Undervisningen kan blive tung, så de aktive elever flytter måske pga det?  

● Fokusgruppeinterview for at spørge eleverne om hvad der er en force på skolen. 
Elevrådet kan måske inddrages til en dag - måske for dem - måske for hele skolen? 
Spot på hvorfor det er godt at være her. 

● Opmærksomhed på at personalet i afd. 1 måske stadig har opfattelsen af skolen 
som et sted hvor eleverne forlader udskolingen.  

Mål for arbejdet  

● To spor:  
○ Mål: Dataindsamling 

■ Kortlægning af grunde til elever der stopper.  
○ Mål: Tydeliggørelse af hvad der er fedt ved Holmegårdsskolen? 

■ Inddragelse af elevrådet 
● Synliggørelse af værdier - hvad Holmegård indeholder af 

fordele. 

Planlægge en proces. 
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● To spor:  
○ Dataindsamling 

■ Spørgsmål som er tilpas løse, så de kan besvares let og hurtig 
■ Sparring: Hvem skal spørgsmålene stilles til? Hvem indhenter info? 

● Man kan bare skrive en mail til forældrene 
○ Tydeliggørelse af hvad der er fedt ved Holmegårdsskolen? 

■ På december mødet 
■ OBS på involvering af det lille elevråd 

● Evt. basis for elevrådets dag?  
 

 

Meddelelser 
 

Skoleleder 
 
Byggeriet går efter planen. 
Udearealer er i proces 
Møde ang. grønne områder og opdateret vision 
Indretning af mellemtrin/udskoling - nye arkitekter er i spil til indretning af læringsmiljøer 
Corona - mere smitte end før, men der er stadig ikke meget på Holmegård. Appel er givet 
til skolechefen om individuelle hensyn ift. skolerne og restriktioner. Påmindelser om 
håndsprit, håndvask osv sendes ud…   
 
Andre 
 
Næstformand 
OBS på dokument om at holde på elever i mappen - her kan man få ideer.  
 
Skole/Forældrelandsmøde - kort orientering om agenda. Evt. afklaring af mandat til 
afstemninger m.m. 

- Jacob og Cathrine skal afsted og SB får referat.  
- Afstemninger - vi stemmer som vi synes - vi kender ingen kandidater endnu. 
- Forslag som skal behandles: Forslag om at man ikke kan sidde i en skolebestyrelse 

hvis man ikke har et barn på skolen. Hvordan skal vi forholde os til det?  
- Vælges for 4 år, betyder det så at man ikke får forældre med fra 

udskolingen? 
- Burde være den individuelle skolebestyrelse som tager den beslutning.  
- Oftest vælger forældre at stoppe, når børnene går ud af skolen.  
- Umiddelbart er der stemning for at stemme “nej” til forslaget 

 
Elevråd 

- Jacob til stede, værdigrundlag blev drøftet 
- Samtale om piftede cykler - overvågning og cykelskuret, mange gode forslag 
- Gerne mere tid på kommende møder og kommer gerne ud i klasserne, eller på 

morgensamling 
 
 

Eventuelt 
 

Evaluering af arrangement med Præstemoseskolen 
- positive tilbagemeldinger 
- 30% deltagere fra Holmegård.  
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- Næste gang mere promovering - kan det være om foråret i stedet for? Marts-maj?  
 
Deadline for forslag til næste dagsorden er den 23.11.2021. 
 

Referat 
 

Referatet godkendes undervejs punkt for punkt. 
 
 
Referent Stine 
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