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1. Godkendelse referat sidste møde  
 
Referatet fra SB den 12.8.2021 blev godkendt. 
 

2. Princip for klassedeling – sammenlægning og omlægning 
 

Tilsyn og evt. revidering af princip for klassedeling, -sammenlægning og omlægning 
 
Bilag: Gældende princip 
 
Baggrund: Seneste tilsyn var i januar 2020. SB skal på dagens møde beslutte om 
princippet skal revideres. 
 
Referat: 
Skoleledelsen har i slutningen af sidste skoleår valgt at tage princippet i brug ift. at lave en 
klasseomlægning på nuværende 6. årgang pga. en situation med en stor klasse og en lille 
klasse. Skoleledelsen tog kontakten til SB formand og næstformand telefonisk da vi tog 
beslutningen kort før sommerferien. I den situation kunne skolen ikke vente til et 
kommende SB-møde med at tage beslutningen om omlægningen. Der er et ønske fra 
skolen om, at det skrives ind i princippet at skolen kan tage beslutningen og forelægge det 
for SB uden at det sker på et SB-møde. 
 
Forældresiden mener, at det er tydeligt formuleret, at det er skolens beslutning og at 
skolebestyrelsen skal orienteres. 
 
Der gøres opmærksom på, at der ved sidste tilsyn i januar 2020 har været skrevet ønsker 
om ændringer ind i et referat og at det ikke umiddelbart ser ud til at ændringerne er lavet. 
Disse betragtninger skal tages med i en evt. revidering. 

Dato: Torsdag, den onsdag 8. september 2021 
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Det kan præciseres, at der først føres tilsyn med princippet 6 måneder efter at det er taget 
i brug. 
Det skal evt. præciseres hvornår det ene princip tages i brug og det andet princip tages i 
brug. 
 
Som principperne foreligger nu, er det tydeligt hvornår det ene princip træder i kraft og 
hvornår det andet princip træder i kraft.  
Denne gang har skolen brugt princippet om klassedeling, klasseomlægning og 
klassesammenlægning og valgt at tage procesplanen fra udskolingsprincippet i brug.  
 
Når princippet læses i dag springer det ikke umiddelbart i øjnene at det skal revideres. 
 
Det besluttes, at princippet ikke skal revideres. 
Det besluttes, at skoleledelsen laver en opfølgning på status for 6. årgang om ca. ½ år. 
  
 

3. Princip udskolingsstruktur 
 

Tilsyn og evt. revidering af princip udskolingsstruktur – herunder evaluering af 
klassedeling (elever og lærere) 
 
Bilag: Gældende princip  
Der følger ikke evaluering med, som princippet ellers lægger op til, grundet 
coronarestriktioner sidste skoleår, er der ikke arbejdet ud fra princippet. Mille, faglig leder 
4.-9. årgang, fremlægger kort hvordan der i dette skoleår arbejdes ud fra princippet, så 
skolen lever op til indholdet. 
 
Referat: 
Skolen har på grund af corona ikke kunne arbejde med elementerne i 
udskolingsprincippet. Det har ikke været muligt at gennemføre basistimer, parallellagte 
timer, co-teaching, vejleder med i undervisningen m.m.  
 
Skolen glæder sig nu til at komme i gang og faglig leder for udskolingen har taget hul på 
drøftelserne omkring elementerne sammen med personalet. 
På nuværende 7. årgang er der sket en ny klassedeling, og de er kommet rigtig godt i 
gang og tilbagemeldingen fra børnene er glade for deres nye klasser. 
 
Den nye Elevrådsformand går nu i 9. klasse. Hun har oplevet, at være igennem en 
klassedeling og har oplevet det som en god proces. De nåede at have basistimer da de 
gik på 7. årgang. 
 
Næstformanden som nu går på 8. årgang, har ikke prøvet elementerne fra princippet, men 
de starter stille og roligt ud nu hvor de er tilbage til normal skolegang igen. 
Skoleledelsen er meget opmærksom på ledelsens rolle i at understøtte medarbejderne i, 
at komme godt i gang med udskolingsstrukturen igen. 
 
Det besluttes, at princippet ikke skal revideres. 
 

4. Princip for skole/hjem-samarbejde forslag 
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Ifølge årshjulet skulle der ha’ været ført tilsyn med princippet i september, men idet vi har 
ført tilsyn i marts og kan se tilsynet fremover vil placeres bedre i juni er tilsynet rykket i 
årshjulet. 
 
Bilag: Nyt ændringsforslag til princip 
 
Baggrund: Skolens ledelse, MED-udvalg og personale mener ikke at nuværende princip er 
i overensstemmelse med den måde, skolen vil arbejde med dette område i fremtiden. De 
ønskede ændringer er markeret med gult i bilaget. 
 
Referat:  
Det ønskes, at tilsynet ændres til juni, da det giver mere mening, idet begge skole-hjem-
samtaler er gennemført her. Det er besluttet på forhånd ved formøde. Der gives udtryk for, 
at alle beslutninger skal tages ved skolebestyrelsesmøderne - og formøderne bruges til at 
kvalificere dagsordenen.  
Det præciseres, at det også er sådan processen er ift. beslutninger.  
 
I personalegruppen er der blevet gjort opmærksomme på, at der er nogle formuleringer i 
princippet, som er med til at begrænse udøvelsen af den pædagogik, som vi ønsker. Det 
drejer sig især om skole-hjem-samtalerne, hvor der var oplevelser hos personalet af ikke 
at kunne arbejde med en professionel funderet metodefrihed og med en vis bredde ift. 
pædagogikken på de enkelte årgang, børnegrupper mm.  
 
Der gives udtryk for, at der står tilstræber flere steder, hvor der kunne ønskes sikre.  
 
Der gives udtryk for, at de nye formuleringer opleves mere vage og stiller forældrene 
“dårligere” ift. skole-hjem-samtalerne. Der er fjernet formuleringen omkring tilbud af 
fortrolig og individuel samtale, hvilket der gives udtryk for opleves som en forringelse. 
Gælder princippet for begge samtaler eller for hver enkelt? Ønskes at princippet indfries 
ved hvert enkelt samtale.  
Der har ligeledes været uklarheder omkring ugeplanen og hvorvidt alt skal kunne ses i 
Aula.  
 
Det, der er vigtigt for skoleledelse og personale, er at forældrene kontinuerligt kan følge 
deres barns progression på flere forskellige måder i løbet året - og hvor barnet er i 
centrum. Det er vigtigt for skoleledelse og personale, at barnet lærer gennem deres skole-
hjem-samtaler - om det er i gruppe, individuelt eller lignende.  
Der vil automatisk sikres at der er noget individuelt pr. elev, så forældre kan følge eget 
barns progression fx via digital portefølje, elevplan mm. Skoleledelse og personale oplever 
ikke at princippet forringes, men derimod gøres mere bred, så vi har mulighed for at 
arbejde pædagogisk hensigtsmæssigt.  
 
Skoleledelse og personale ønsker ikke, at personalet skal lave dobbeltarbejde ift. at bruge 
deres tid hensigtsmæssigt - derfor opleves det ikke uhensigtsmæssigt, at der kan klikkes 
på link i ugeplanen, som fører videre til anden platform. 
Skolen ønsker at skole-hjem-samtalen skal fokusere på elevinddragelse, faglig og 
trivselsmæssig progression - ikke voksne, der taler med hinanden hen over barnet.  
 
Forældrene oplever ikke altid, at de får nok information i alle fag - heller ikke gennem 
elevplanen.  
Der er et forældreønske om, at der stadig er mulighed for individuel opfølgning med 
forældre om eget barn. 
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Vigtigt at kigge på, hvad en skole-hjem-samtaler skal kunne. Hvad er det, der virker og 
ikke virker ift. børnenes læring, trivsel og udvikling? Der er mange forskellige perspektiver 
i skolebestyrelsen. 
Der ytres at vi bør lytte til personalet, som har mange erfaringer og uddannelsen inden for 
læring og pædagogik.  
 
Gode erfaringer, når lærerne taler med eleverne, og hvor forældrene var med på en lytter.  
 
Skolen har lavet en ramme for hvordan der arbejdes med elevernes progression, og hvad 
forældrene kan forvente af indsigt og indblik i deres elevs læring, hvor der også sikres 
ønsket om individuel opfølgning.  
 
Der føres afstemning om hvorvidt princippet udsættes, sættes i udvalg, godkendes eller 
forkastes. 
Det er vedtaget at punktet udsættes.  
 

5. Tiltag til støtte af elevernes faglige udvikling og trivsel i skoleåret 
2021/22 
 

Som led i tiltag til støtte af elevernes faglige udvikling og trivsel i skoleåret 2021/2022 har 
regeringen lavet en bekendtgørelse som giver mulighed for at skolerne i år kan fravige at 
udarbejde elevplaner og konvertere UUV til to-lærer/to-voksen timer. 
 
Skolen ønsker skolebestyrelsens opbakning til at fravige at udarbejde elevplaner og har i 
stedet udarbejdet en beskrivelse af hvordan man generelt på skolen hen over et skoleår 
som forældre kan følge elevernes progression samt hvordan den enkelte årgang arbejder 
med synliggørelse af elevernes progression. 
 
Skolen ønsker derudover skolebestyrelsen opgave til at arbejde ind i hvordan vi ved 
skemaskift i januar evt. kan konvertere UUV timer til to-lærertimer i udskolingen. 
 
Ovenstående vil i første omgang være gældende for et skoleår og vil betyde afvigelse om 
udarbejdelse af elevplaner i Princip for skole-hjem samarbejde. 
 
Referat: 
Skoleledelsen orienterer om, at der ønskes at arbejde med konvertering af UUV i 
udskolingen, så udskolingen får kortere skoledage. 
Der skal arbejdes med personalet omkring, hvordan det kunne gøre sig ud her i efteråret.  
 
Ift. muligheden for at fravige elevplanen, så er der en oplevelse af, at elevplanen ikke blev 
anvendt og læst optimalt. Derfor ønskes at benytte fravigelsen i indeværende skoleår, 
men derimod arbejde med hhv. fysisk portefølje i indskolingen og digital portefølje i 
udskolingen. Her ønskes et mere dynamisk indblik både for voksne og børn i elevernes 
progression.  
I den forbindelse er der udarbejdet et dokument, som beskriver, hvordan forældre kan få 
indsigt i eget barns progression ved fravigelse fra elevplan, så det er tydeligt, hvad der 
gøres på skolen og hvor der kan indhentes viden.  
Eleverne viser her et eksempel på den digitale portefølje, som alternativ til elevplanen.  
 
Der er en opmærksomhed på, hvor mål/fokusområder skal skrives.  
Der ytres ønske om, at fokusområderne skal være skriftlige.  
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Hvordan den skriftlighed skal udmøntes, er op til skoleledelsen og personalet.  
 
Der er opbakning til begge dele.  
 

6. Kontaktforældre 
 

Udvalget fremlægger status på arbejdet. 
 
Forslag om at SB-medlemmer deltager i forældremøder på 0. årgang for at fortælle om 
kontaktforælder-rollen. Det skal besluttes hvem der deltager. 
Møderne afholdes 6. oktober, dvs. efter klassedannelserne. 
 
Referat:  
Arbejdsgruppen har holdt et møde siden sidst og oprettet en FB-gruppe, som der er 
specifikke regler fx god tone mm.  
Der arbejdes på en besked til kontaktforældrene med link til gruppen også.  
Formanden skriver ud ang. deltagelse til 0. årgangs forældremøde. 
 

7. Skolebestyrelsens idéliste 
 
Baggrund: Før sommerferien er alle forslag blevet præsenteret og gennemgået i 
skolebestyrelsen.  
Det blev besluttet at formand, næstformand og skoleleder i samarbejde prioriterer 
emnerne. 
Denne prioritering fremlægges på dette møde. 
 
Referat: 
Arbejdsgruppen er endt på to temaer, som prioriteres på de to længere møder;  
hhv. skolebestyrelsens synlighed og fastholdelse af elever i udskolingen.  
Til næste møde må alle gerne have læst punkterne igennem, så alle er forberedt, og 
overveje om der er nogle arbejdsgrupper, som er mere appellerende end andre.  
Næste gang skal punktet på om sociale medier med nedsættelse af arbejdsgruppe. 
 

8.  Skole og Forældres landsmøde 
 

Landsorganisation Skole og Forældre holder landsmøde fredag den 19. og lørdag den 20. 
november i Nyborg. Vi har mulighed for at deltage med to delegerede. På dette møde 
besluttes det om vi deltager og i givet fald, hvem der deltager. 
 
Referat:  
Formanden skriver rundt til medlemmerne ift. interesse for tilmelding. 
 

9.  Udvidelsen af Holmegårdsskolen 
 

Evt. særlige opmærksomhedspunkter til drøftelse på baggrund af møder m.m.  
Tilbagemelding fra projektgruppe og skoleledelse. 
 
Referat:  
Der er byggemøde næste uge. Har du punkter til mødet, så skriv til byggeudvalget. 
Der er fokus på legepladsen foran indskolingsbygningen ift. det grus, som er lagt. 
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10.  Trafik 
 

Status, opfølgning og drøftelse af evt. tiltag – skoleledelse og trafikgruppe 
 
Der bliver taget hånd om skiltningen fra vej og park. 
 

 

Meddelelser 
 
Formand 
 
Elevrådet har inviteret formand og næstformand til næste elevrådsmøde.  
Der arbejdes ved formøderne mellem skoleleder og skolebestyrelse på et oplæg til 
gennemgang af budget. 
Formand og næstformand har sendt en skriftlig henvendelse til KB ang. evt afsættelse af 
økonomi til udearealerne omkring skolerne. Der afventes stadig svar. 
 
Skoleleder 
 
Andre 
 
Eventuelt 
 
Referat 
 
Ved fysisk fremmøde: Referatet godkendes undervejs punkt for punkt. Endelig 
godkendelse på næste møde. 
 
 
Referent Mille 
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