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1. Orientering om skolens Kompetencecenter – vejledning og indsatser 
 

v/Rune Bové. 
 
Referat:  
 
Rune hilser på :-) 
 
Kompetencecenteret består af vores ressourcecenter og vores PLC - pædagogisk 
læringscenter. 
 
Rune gennemgår vores inklusionshandleplan, som er hjertet og grundlaget for det 
arbejde, som Kompetencecenteret og den samlede medarbejdergruppe arbejder indenfor.  
 
Der er i Hvidovre Kommune udfærdiget beskrivelse af hvad hhv. et Ressourcecenter og et 
PLC indeholder overordnet, og det er et arbejde, som er udarbejdet på tværs af lederne i 
kommunen, så der er en rød tråd mellem kommuneskolerne.  
 
Vi er blevet opmærksomme på, at linket til inklusionshandleplanen mangler i det nye 
hjemmesideformat - det arbejder vi på at få rettet op på hurtigst muligt, så det er 
tilgængeligt for alle.  
 

2. Orientering om procesplan 2022-23 for arbejdets fordeling blandt det 
undervisende personale 
 

Bilag vedlagt 

Dato: Tirsdag, den 18. januar 2022 

Sted: Personalerummet 

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

  

Referat 
Holmegårdsskolen 
 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Holmegårdsskolen 

Skolesekretær:  

Helle Martinsen 

 

Dato: 24. januar 2022/rti 
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Referat:  

Ledelsen gennemgår procesplanen. 
Der mangler pt. to datoer, som har været afventet pga. nye skemaer.  
Procesplanen opdateres med de to datoer efterfølgende.  
Nyt i procesplanen er, at skemaet først ligger klar onsdag i uge 31, da vi oplever alt for 
mange ændringer, når det laves inden sommerferien.  
Det tilstræbes at vi har skemaerne klar forinden sommerferien, men i år afprøver vi denne 
procesplan og er opmærksomme på at evaluere det bagefter i både SB og MED. 
 

3. Tilsyn med princip for arbejdets fordeling blandt det undervisende 
personale 
 

Bilag vedlagt 
 
Referat:  
 
Tilsyn står til at ske efter endt fagfordelingsproces. Ledelsen ønsker at revidere dette, så 
SB har mulighed for input til fagfordelingsprocessen. Evt. fjerne “i forlængelse af” og i 
højere grad medtage det i SB’s årshjul.  
Forslag: Ledelsen orienterer omkring, hvordan fagfordelingsprocessen er forløbet, samt 
hvor der har været udfordringer og særlige indsatser. 
 
Foruden den understøttende undervisning, som er henvist jf. Hvidovre Kommunes 
retningslinjer, så prioriterer ledelsen ligeledes ekstra ressourcer og UUV til at skabe endnu 
bedre faglighed, trivsel og samarbejde.  
 
Aftaler:  
Ledelsen reviderer princippet ud fra ovenstående drøftelse og sender som udgangspunkt 
ud til skriftlig godkendelse. 
  
 

4. Revidering af SB forretningsorden 
 

Bilag vedlagt: revideret udkast pr. 5. januar 2022 
 
Efter aftale på forrige SB-møde, er der udarbejdet nyt udkast til forretningsordenen, hvori 
det indskrives, hvordan vi arbejder med principper i SB. 
Udkastet skal godkendes. 
Referat:  
 
Oplevelse af at der er skåret lidt kraftigt i det tidligere princip, så noget af værdien falder 
fra. Skal det evt. uddybes under stk. 8 i det reviderede udkast?  
Forslag om at flytte princippet 1:1, så det ikke bliver for unuanceret.  
Forslag om at lægge det oprindelige princip for arbejde med principper, som bilag.  
Forslag om at give det sin egen paragraf og flyttes 1:1, så det fremhæves i 
forretningsordenen.  
 
Aftale:  
 
Ledelsen reviderer igen, så det oprindelige princip får sin egen paragraf og indgår i 
forretningsordenen 1:1. Det sendes efterfølgende ud til skriftlig godkendelse. 
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5. Nedlæggelse af ”Princip for arbejde med principper” 
 
Det er godkendt. 
 

6. Skolebestyrelsens ideliste 
 

Ved november mødet havde vi en gennemgang af idelisten. Herefter blev det besluttet at 
tage listen op igen ved januar mødet. 
 
Det kan evt. drøftes, 
- Om de nedskrevne fokusområder stadig er relevante? 
- Er der kommet nye ideer? 
- Valg af fremadrettede fokuspunkter til temaarbejde? 

Referat:  

“Sundt skoleliv”: SB er inviteret til 4 temamøder som inspiration til det videre arbejde. Her 
kunne vejlederne inviteres til et møde, så vi kunne samstemme arbejdet. Tror der er mere 
på bedding, så det kunne være en idé at rykke lidt for det.  

“Styrke kommunikationen til forældrene” og “SB’s synlighed”: overveje om de skal være 
adskilt eller slås sammen eller arbejdes med synkront? Dog har begge punkter at gøre 
med skolebestyrelsens synlighed. Vi står med en udfordring ift. kommende SB-valg og 
rekruttering, så vi skal have arbejdet videre med det her punkt(er). 

Idéer/temaer:  
Hvordan engagerer vi nye forældre på 0. årgang - herunder SB mm.? 
Kunne SB-valget være et lille projekt i sig selv, så vi får flere kandidater og synlighed? 
SoMe-projektet som virkelig relevant for synligheden.  
Vision spændende, men afventes til ny skolebestyrelse. 
At være klimaskole kunne være spændende med de nye bygninger  

Ønske om at have god tid til tema(er), så det bliver en proces, som rykker noget.  

Aftaler: 
Fokus nu på SB’s synlighed ifb. med valg. 
Vi afventer endelig beslutning og procesplan omkring klimaskole i det nye skoleår med 
den nye sammensætning i skolebestyrelsen. 
 

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

Se referat fra forrige møde ift. det videre arbejde 
 
Fælles opsamling kl. 19 
 
Referat:  
 
Facebook er op at køre indenfor 1 måned. Der evalueres løbende. Tanken er “et slags 
skoleblad”, hvor eleverne også er involveret.  
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Udskolingsgruppe: Er fokuseret på at profilere vores udskoling, for der sker virkelig mange 
gode ting.  
Ejerskab og fællesskab ift. ny bygning - fest for udskolingen årligt, hvor der tages imod de 
nye, som starter.  
Beskrivelse af udskolingen i et spændende og positivt sprog. 
 

Meddelelser 
 

Formand 
 
SB valg til foråret 
Der er kommet regler for valget. Det sendes ud sammen med referatet - der er vejledning 
og inspiration til køreplan. Skoleleder og formand mødes og laver skitse i næste uge med 
deadlines mm. Udkastet sendes rundt derefter. 
 
Skoleleder 
 
Corona 
Der er skrevet en fin lang besked ud i søndags fra ledelsen. Der er pt. 34 smittede 
personaler og mange børn. Der bliver løftet i flok, og der er godt sammenhold og 
hjælpsomhed i personalet og ledelsen. 
 
Udvidelse af Holmegårdsskolen 
Tidsplanen holder stadig.  
Stadig fokus på udearealerne. Dejligt med inddragelse. Virker til, at der er sat noget i 
gang, som forhåbentlig bliver politisk godkendt 
 
Andre 
 
Trafik 
Skiltningen virker efter hensigten. 
 
Orientering v. MIG: 

- Konvertering af UUV timer til to-lærertimer i udskolingen 
 

Eventuelt 
 

Konvertering af 1 lektion UUV 4. årgang. Pga. særlige omstændigheder, ønskes SB 
godkendelse under eventuelt. 
SB har godkendt konverteringen. 
 
Punkter til næste møde skal være formanden i hænde inden 15. februar 2022. 
 

Referat 
 

Fysisk fremmøde: Referatet godkendes undervejs punkt for punkt. Referat udsendes 
senest 25.1.2022. 
 
 
Referent Mille 
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