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1. Fremlæggelses af sundhedshandleplaner ifb. med den kommunalt 
besluttede sundheds- og forebyggelsespolitik v. ledelsen 
 

Bilag: Handleplaner  

Ifb. med sundhed- og forebyggelsespolitikken skal skolerne udarbejde 
sundhedshandleplaner for: 

- Bevægelse 
- Røgfri skoletid 
- Mad og Måltider 

Referat:  

Politisk bestemt at vi skal arbejde med sundhedshandleplaner ifb. med sundheds- og 
forebyggelsespolitikken. Der har været møder omkring det i løbet af året omkring det. Der 
var et sundhedsarrangement kommunalt, som desværre blev aflyst pga. lav tilslutning.  

I dag må SB meget gerne komme med indspark til handleplanerne.  
Rune gennemgår handleplanerne 
 
Bevægelse:  
Kunne man tænke N/T undervisningen ind, da der ligger et forløb om hjernen netop på 5. 
årgang? 
Kunne man følge op med en motivationsplakat ved siden af målplakaten? 
Hvordan indtænker vi den nye terrasse i bevægelse i undervisningen for udskolingen, når 
den står klar? Indtænkes i vejledningen fremadrettet. 

Dato: Tirsdag, den 7. juni 2022 

Sted: Personalerummet 

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

  

Referat 
Holmegårdsskolen 
 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Holmegårdsskolen 

Skolesekretær:  

Helle Martinsen 

 

Dato: 14. juni 2022/rti 
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Røg- og nikotinfri skoletid: 
Skulle man skifte håndhævelse ud med forebyggelse ift. elevrådet? Handleplanen er 
udstukket fra Fagligt Center for skole og uddannelse, der også har formuleret 
formålsteksten.  

Mad og måltider:  
Skolebod ændres til ‘kommunal madordning’, da det kan misforstås.  
Kan der indtænkes samarbejde med sundhedsplejersken? 
Kan det være et punkt på dagsordenen til forældremøde for nye skolestartere? 
Vi skal huske at vi skal kunne evaluere på, hvad vi gør og kan, og ikke det, vi ikke kan styre.  

2. Princip for skole/hjem samarbejdet 
 

Bilag: Princip for skolehjemsamarbejde (Der har senest været ført tilsyn i marts 2021). 
 
Tilsynet føres ved at: 

- Følge op på om skole/hjem-samtalerne har været afholdt årligt.  
- Løbende status på skolebestyrelsens møder om kommunikation, oplevelser, tiltag 

og indsatser.  
- Forældretilfredshedsundersøgelsen inddrages, når resultaterne foreligger. 
- Sætte skole/hjem samarbejdet på dagsordenen til det årlige møde med 

kontaktforældre i alle klasser 
 
Referat:  
 
Huske at indkalde i god tid, hvis det er gruppesamtaler, som kun ligger på én dag ift. 
fleksibilitet.  
Huske at der skal indkaldes i god tid/gøres opmærksomme på aftenskole eller andre 
aftenarrangementer.  
 
Det er tidligere besluttet, at princippet skal revideres. 
 
Der er ført tilsyn med princippet. 
 

3. Opfølgning på kontaktforældremøde 
 

Der har været afholdt møde med kontaktforældre den 11. maj. 
På dagens møde skal vi samle op og eventuelt beslutte fremtidige tiltag. 
 
Referat:  
 
Der har været drøftet skole-hjem-samarbejde og der foreligger noget materiale her til 
videre brug ift. revidering af princip.  
Der blev bl.a. drøftet trafik, gruppens formål og indhold og antimobbestrategien. Der var 
stor interesse for antimobbestrategien, som der godt kunne bruges mere tid på og samle 
op på på et fremtidigt møde. Leder for ressourcecenteret deltager gerne på et fremtidigt 
møde.  
Derudover var der gruppearbejde omkring kontaktforældrenes rolle og hvordan den rolle 
kan understøtte ind i skolen, herunder også i forbindelse med ny klassedannelse på 7. 
årgang, herunder et idékatalog.  
 
Husk kontaktforældrebeskrivelsen. Her vil det give mening at bruge gruppen ind i en 
revidering.Skal der laves en plakat eller folder, så det fænger mere? Papirudgave?  
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Vi skal overveje kadencen af møder med kontaktforældrene - skal det være 1 eller 2 
møder om året, med tanke på, at forældre også har mange andre forpligtelser?  
Kontaktforældregruppen ønskede som udgangspunkt 2 møder, da de blev adspurgt.  
De medlemmer af skolebestyrelsen, som skal føre initiativet videre, beslutter kadencen. 
 

4. Status på budget 
 

Bilag: Nøgletal fra NemØkonomi samt status på forbrug af løn og drift for hhv. skole og 
SFO 
 
Kvartalsvis opfølgning på skolens budget, herunder status på forbrug samt opdatering på 
forventninger til resten af året. 
 
Referat:  
 
Der forventes at gå ud med et underskud på 760.000 kroner bl.a. pga. møbler til skolen 
samt personaleudgifter på SFO’en. Det er målet at indhente det indenfor en periode på 3-
4 år pga. bl.a. øget elevtal (3 spor), samt færre løbende udgifter til inventar.  
Efterfølgende er der meldt ud til alle skoler, at vi har overgået den kommunale 
serviceramme, hvilket betyder at der skal spares på skolerne. Vi skal derfor løbende have 
en opmærksomhed på, hvor vi kan spare her hen over efteråret. 
 

5. Fastlæggelse af årshjul og planlægning af SB-møder for det 
kommende skoleår 
 

Bilag: Nuværende årshjul (som udgangspunkt for drøftelse) og forretningsorden 
 
Hvordan stemmer det nuværende årshjul med praksis? 
Planlægning af mødedatoer? 
Forældrearrangement? 
Årsberetning? 
Hvor ofte skal der føres tilsyn med de forskellige principper? 
 
 
Formanden foreslår, at vi fremover arbejder med et årshjul og som supplement til årshjulet 
har en oversigt der viser, hvornår der skal føres tilsyn med de forskellige principper. 
 
Referat:  
 
Forslag om at udarbejde et 1-årigt årshjul og en supplerende oversigt for revidering af 
principper. I den forbindelse skal vi drøfte, hvor ofte de enkelte principper skal revideres, 
da det kan variere. 
Evt. vente til den nye bestyrelse er fastlagt og starte året ud med et ‘indføring i principper’ 
punkt. Kan der laves et udspil, som tages med til den nye bestyrelse?  
 
 
Der drøftes, hvor mange møder der skal afsættes. Der fremsættes forslag om at have 10 
møder i stedet for 8 møder, da der opleves langt imellem. Ledelsen oplever, at det har 
været en givtig kadence, som har givet mere kvalitet og samtidig matchet den resterende 
arbejdsportfolio, som ledelse og lærere har om aftenen i forvejen. Derudover er det måske 
med til at motivere flere til at deltage ift. forældre og elever. Forslag om at have 8 
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almindelige møder og to temamøder, så der også kommer bedre plads til temaer, og de 
lange møder kan undgås. Kan nogle møder afholdes virtuelt? Ønske om at holde os 
indenfor mødetiden og holde tiden ved møderne, trods gode drøftelser.  
Ledelsen har lavet et udkast til mødedatoer, som tages med til drøftelse på det første 
møde.  
 
Der stemmes om hhv. et 1-årigt årshjul med oversigt over tilsyn af principper eller om det 
2-årige årshjul bibeholdes. Der stemmes for et 1-årigt årshjul + oversigt. Det vedtages, at 
der laves udkast på 1-årigt årshjul og 8 møder og besluttes, at det sættes på som punkt til 
første møde med den nye bestyrelse.  
 

6. Indkomne forslag 
 

Forslag fra Jacob:  
Anmodning til Center for Trafik og Ejendomme om at skolegården ikke længere aflåses, 
så den er tilgængelig for børn og voksne efter lukketid og i weekenden. 
Dette på baggrund af at skolebestyrelsen ønsker Holmegårdsskolen kan være et åbent og 
imødekommende samlingspunkt i lokalområdet. Det er også et stort ønske fra mange 
børn og voksne. Forslag om at man evaluerer ordningen efter 1 år. 
 
Referat:  
 
Generelt rigtig god idé. Vi skal være opmærksomme på, hvordan det ser ud med forsikring 
ved hærværk eller lignende.  
Vi har tidligere haft udfordringer med glasskår, øldåser mm. efter weekenden.  
Oplevelse af at børnene alligevel hopper over lågen og anvender faciliteterne.  
Kan vi indtænke flere skraldespande, såfremt vi åbner op?  
Måske er det godt, at vi ved hvor de unge er henne - i stedet for spredt over det hele.  
 
Næstformanden undersøger nærmere, om hvad vi må og hvordan forsikringen dækker. 
 

Meddelelser 
 

Formand 
 
Skole og forældre landsmøde 11-12. november 
 
Skoleleder 
 
Status ift. meddelelsesbogen som erstatning for elevplanerne 
Stadig intet nyt - vi vender stærkt tilbage på næste møde.  
 
Ansøgning til Villum-fonden om ny atriumgård er sendt afsted og vi afventer spændt.   
 
Vores nye værdigrundlag 
Skolepatrulje kommende skoleår 
Pga. ændrede ringetider møder 7. årgang kun 8.15 to dage om ugen. Derfor inviterer 6. 
årgang ind til også at være en del af skolepatruljen.   
 
Andre 
 
Faglig leder for udskolingen: Fokus på vores ungdomskultur i Hvidovre 
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Næstformand: Været på sidste SKOK-møde. Drøftet skoledistrikter. Udarbejdelse af 
forretningsorden. 
 

Eventuelt 
 

Skoleleder: På mødet den 3/5-22 blev det besluttet, at Stine skulle opdatere princippet om 
understøttende undervisning i forhold til gældende fakta. 
Dette godkendes formelt her, hvis alle ikke har godkendt pr. mail. 
 
Princippet tages op på et senere møde. 
 
Formand: Kan stemmesitet til Skolebestyrelsesvalget laves mere mobilvenligt? Skolen 
sender det videre til evalueringen. 
 

Referat 
 

Fysisk fremmøde: Referatet godkendes undervejs punkt for punkt. 
 
Referent Mille 
 


