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Referat
HOLMEGÅRDSSKOLEN
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Skole-, Klub- og
Fritidshjemsafdelingen
Skolesekretær:
Helle Martinsen
Dato: 2. november 2015/rti

Afbud: Rie, Mette, Signe, Rikke
Fraværende: Thor, Nora
Drøftelse
1.

Bekræftelse af valg af næstformand

Jens Færgemann modtager valg.
Jens er valgt. Tillykke.
2.

Parkeringsforhold – ændring v/Ole

Ønske om at antallet af pladser med afsætning tilladt 7.30-8.30 ændres fra 8 til 4.
Flyttes eventuelt tættere på indgangen ved siden af handicapparkering, som også
gøres til afsætningsplads for vareleverancer/taxa m.m.
Ole orienterede om ændringerne siden sidste gang. Egneborg ensrettet har
tilsyneladende virket.
Afsætningsbåse ønskes tydeligere markeret. OK fra SB.
Ole udleverede bilag omkring Landlystvej/Planteheldvej. OK fra SB.
3.

Oplæg til Dialog – input samles til forvaltningen v/Klaus og Michael

Aftalt på sidste møde, at alle tænker over input, og så aftaler SB, hvad svaret skal
indeholde. Tidligere bilag vedhæftes.

Klaus, forvaltningen og politikerne gerne vil have en tilbagemelding. 3 runder - deres
overskrift siger hvad vil man gerne have mere af. Så skal det prioriteres. 5 højeste.
Klaus sammenstiller og sender til Michael, videresendes til SB-medlemmer.
Orientering
4.

Om-/udbygningsprojekt v/Ole

Hvad kan/skal laves i 2016, der er afsat 500.000 kr.
Den store udbygning er udskudt. Borgmesteren har bekræftet at man begynder at
bygge indskolingshuset i 2018. Der arbejdes efter den dyre model. Det er også det vi
får mest ud af det.
Vi har nogle tegninger, men det kan godt ændre udseende. Der er 2 budgetforhandlinger inden vi når til 2018. Og der kommer et kommunalvalg i 2017. Jannie, hendes
erfaring på dagsinstitutionsområdet er, at det der er lovet tidligere år - det bliver
overholdt.
Ole skal aflevere et oplæg til skolechef/forvaltningschef. Der kommer 3 0.klasser til
næste år. Datalokalet bliver nedlagt og omdannet til 2 klasselokaler. Vi mangler et
billedkunst lokale. Det vil Ole gerne have op under taget. Og der er et problem med
udluftning. Der er et problem med at håndarbejde bliver nedlagt til næste år, da det
bliver en del af design/håndværk, og så skal lokalerne helst ligge i nærheden af
hinanden. Reelt i 3 år skal vi rumme de ekstra klasser. Primært er det data, der løfter.
SB bliver selvfølgelig inddraget.
Immerkær bliver ikke indskolingshus, alle elever bliver på matriklen i undervisningstiden, det har Ole fået lov til at bestemme. KP er der medtænkt at der kan blive et lille
datalokale oppe under taget. Men til næste år er det kun 0-klasserne, der mangler iPad.
Lige nu er det 0., 1. og 2. klasserne, der mangler. Og så er det 28 maskiner på PLC.
Ole det er super ærgerligt, at det bliver skubbet. Men heldigvis kan vi selv bestemme,
hvordan de 500.000 kr. skal benyttes. Vi håber ikke, at vi kommer i situationen, hvor vi
bliver nødsaget til at dele en af de store klasser.
Jens, det er virkelig en lappeløsning.
Mht. klassedeling gælder følgende, ved 29. barn så skal Ole søge om tilladelse, og så
til førstkommende sommer skal Ole danne en ny klasse. Vi har inkluderet rigtig mange
gruppebørn, men det er økonomisk ikke rimeligt.
Michael, fik tilbagemelding om projektet, at man ikke kunne have et projekt på både
Langhøj og Holmegårdsskolen.
Ole, det er anlægskontoen der er interessant.
Klaus, tænker det har været en undskyldning for at skyde det.
Michael, man kunne låne pengene. Finansieringen nu, kunne være billig. Det burde
være nemt.
Ole, få beskrevet, hvad det er for muligheder vi har, hvis vi bare får flere børn ind.
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5.

Meddelelser

a.
Formand
Har i dag været på konference ”Building Green”. Det er der god økonomi i. Der var et
firma ”Air master” som vidste en hel masse om indretning af klasselokaler. Det kunne
de komme med fornuftige løsninger på. De tilbød at komme på Holemgårdsskolen og
lave nogle målinger på CO2. Michael og Ole snakker sammen om evt. hvordan og
hvornår.
Klaus, mener at kunne huske at alle investeringer der tjener sig selv ind i løbet af 5 år
vil de gerne betale for.
b. Elevråd
Der har ikke været elevrådsmøde.
c.
Skoleleder
Tilbud om prøvespisning på skolemad var sendt ud.
Jens, kan man ikke sende nogle elever?
Ole, tager det op med Mette Baltzer i morgen tidlig.
I mandags havde vi åbning med deltagelse af borgmesteren af vores nye ude områder skaterbane og klatrevæg. Vi mangler stadig QR standere der skal stå rundt omkring på
matriklen.
Vi har købt en app til opgaver til Motion og bevægelse, som kan bruges i undervisningssammenhænge - spørgsmål, opgaver m.m. Lærerne kan følge med, hvor eleverne er
henne.
Vi havde Rynkebyløb på motionsdagen. Tre forældre havde kommentarer og et par
elever blev sponsoreret af skolen.
Samlet næsten 102.000 kr. ind til Børnecancerfonden.
Det var en rigtig god dag og der var en super god stemning.
Vand i skolegården, koldt vand. Kim er i gang med at undersøge. Det er en sag i
teknisk forvaltning. Det handler om en ventil og tryk. Det skulle de gerne komme og
lave, så der er nok koldt vand.
Vi har et samarbejde med Musikskolen om åben skole som handler om at eleverne skal
lære at spille på klassiske instrumenter. Der er en ansøgning på vej til AP Møller
Fonden.
Ide. At kontaktforældrene i klassen ringer til nye elever i en klasse og byder dem
velkommen. Kunne være noget man skulle prøve for at få skabt noget mere omkring
rollen som kontaktforældre. Ole arbejder videre med det og få kigget på vores
kontaktforældrefolder.
Jens, god ide. Der er kommet to nye i hans søns klasse og har tænkt på om der er
taget hånd om dem.
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d. SFO
Vi har lavet en aftale med Hvidovre Volleyklub om et samarbejde omkring et kids
volleyforløb. Det vil foregå fire gange her til efteråret og fire gange til foråret. Max 40
børn af 11/2 times varighed. SFO’en udvælger børnene.
Ole og Stine har bedt pædagogerne om at arbejde med USU. Den proces satte vi gang
på vores personalemøde i mandags.
Fået bevilliget kunstgræs på Immerkær.
I starten af oktober måned havde vi møde med de tre børnehaver i vores område og
lagt en plan for overlevering af kommende skolebørn til SFO og skole 1. maj.
e.

Andre

6.

Eventuelt

Jens: På baggrund af sagen i Sverige, har vi en barrikaderingsinstruks?
Ole: I Hvidovre har alle skoler haft en siden 2011. Det skrives ud sammen med
Nyhedsbrevet.
Janni: I det her skoleår har daginstitutionerne en del børn, der stadig går i børnehave,
selv om de burde gå i skole. Tallet er højt i forhold til andre kommuner. I Hvidovre
kommune bestemmer forældrene suverænt om deres barn skal skoleudsættes. Det
bliver der nok skruet på, da det vedrører økonomien.

Helle Martinsen/Stine Lindgren
Referenter
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