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Referat
HOLMEGÅRDSSKOLEN
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Skole-, Klub- og
Fritidshjemsafdelingen
Skolesekretær:
Helle Martinsen
Dato: 24. maj 2016/rti

Afbud: Jeanne, Signe, Julius
Morten deltager, når det giver mening på dagsorden. Ole er glad for at være tilbage.
Sjovt at opleve en anden måde tingene kan gøres på.
Velkommen til Sofus. Marie kommer efter sommerferien.
Drøftelse
1.

Evaluering af SFO-start for 0. klasserne og 2. klasserne - BE

Hvordan er det gået? Er der nogen udfordringer?
Rikke har haft planlægningen, hun synes det er gået rigtig godt. Børnene er trygge, vi
havde en stor udfordring den 1. dag, da vi skulle modtage børn/forældrene, så det
bliver anderledes til næste år, hvor alle vil mødes i Aulaen, og så går grupperne på
SFO. Tirsdag/torsdag er en slags skole, for at lære hinanden at kende. 1.6.2016,
hvordan ser vi konstellationerne mellem børnene. Et synshandicappet barn, og det
giver nogen udfordringer til de andre børn, da hun skal meget, meget tæt på, for at
kunne se mimik, kræver ekstra meget lys, som er ved at blive installeret. Børnene føler
sig allerede trygge dernede.
2. klasserne - har en udfordring, det har været fint med godt vejr. Onsdag har de
Kidsvolley, om tirsdagen kører bussen allerede 10.50, så USU er inddraget. Der er sat
en ekstra mand på (bevilget), der er kommet tilskud til iPad, skabe m.m. Bussen er
tilrådighed til og med uge 31. Bussen vil i ferien også blive brugt til de andre børn.
Bussen er der kun om tirsdagen, så alle børn kan komme med, dvs. hele årgangen
kommer afsted.

Michael havde opfattet at det var hele årgangen, der kunne komme ud 2 gange om
ugen? Det har forældrene misforstået, det har pædagogerne ikke ønsket. Jens,
børnene er blevet spurgt hvad de har ønsket - men de har ikke fået noget af det,
børnene har ønsket?
Naja, alle 3 klasser blev spurgt, hvis de kunne ønske sig, hvad som helst, hvad skulle
det så være? Og det er blevet noteret. De har bedt om spil, bordtennisborde,
madkundskab - og det har de fået, men ikke tur til Landia, Tivoli m.m.. Jens, har man
en plan for hvis det er regnvejr på turdagen? Janni, uanset vejret har deres børn været
afsted 9-15. Naja, forældrene giver børnene regntøj med, men børnene vil ikke have
det på. Stine, det virker som børnene er glade, der er en god stemning.
Mette, fin gennemgang enighed om bordet, godt man laver en anden opstart næste år.
Godt at man får set de voksne 1. dag.
Michael,spændende at se, når selve klassedannelsen finder sted. Mette, fint med
informationen om, hvornår klassedannelsen finder sted. Ole oplever nogle meget
seriøse børnehaveklasseledere/pædagoger, der tager den udskudte klassedannelse
meget seriøst. Forældrene enige om at det er en god måde, at gøre det på.
Vigtigt at børnene har en gruppe/voksne de kan gå til.
2.

Revision af kontaktforældrefolderen m.m.

Folderen er scannet og vedhæftet. Eventuelle input/forslag drøftes på mødet
Michael, afledt af sidste møde, ønskede at få nævnt at kontaktforældrene tager kontakt
til nye forældre/elever. Michael synes folderen er god.
Der var en del debat om bordet. Ole, det handler også om at få inddraget KF.
Trivselsløftet, det handler meget om forældrenes ansvar ift. trivsel.
Folderen skal ud til alle - kontakt/trivselsforældre.
Rie - ledelsen kommer med et oplæg, og så kan SB kommentere.
Enighed om at folderen er for lang, Mette, kommer med kommentarer til Jens ,
der laver en teaser, sender et forslag til Stine som udsender til SB til
kommentering.
Stine, man kan på forældremøderne aftale, hvordan trivselsgrupperne skal
fungere? Michael fint, hvis skolen italesætter at man gerne ser trivselsgrupper.
Kan godt være et punkt på dagsordenen, og at man taler om det. Det er vigtigt at
lærerne fortæller forældrene at det er vigtigt. Ledelsen kan nævne det
årgangsmøderne? Det må være trivselsgruppen, der afklarer hvordan det skal gøres.
Finde en måde, at det bliver sagt højt.
Orientering
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3.

Status på arbejdsfordeling

Ole, Stine og Morten har lavet rigtig meget af arbejdsfordelingen, og nu afholdes der
dialogsamtaler med samtlige lærer. Det foregår et par uger endnu. Eventuelle
justeringer, og så kommer udmeldingen, om hvilke lærere der skal have, hvilke klasser
i løbet af juni.
Vi har 2-3 vakante stillinger, det giver udfordringer på fagfordelingen.
Det handler om at vi skal være i dialog, og det gælder faktisk for hele året. Det kører 2
gange om året nu og så igen i efteråret.
4.

Meddelelser

a.

Formand

Michael, er blevet kontaktet af Jeanne, en af hendes lærere er kommunikationsekspert,
han vil gerne komme og underholde KF-arrangement en times tid - omkring medie m.m.
Måske skal der komme en mere?
Jens, er han relevant ift. børn? Det er en speciel målgruppe. Vi skal have en der
rammer børnegruppen. Michael, ift. unge mennesker.
Ole, vi skal nok koordinere, men Risbjerg haft et meget godt arrangement. Der er
mange spillere. Der skal laves noget konkret. Ole, der følger midler med ifb.
Trivelsesløftet. Vi skal lave noget på 4., 6. årgang - det kunne måske være fælles.
Klaus, på sidste møde, besluttede SB at Heine/Lea, skal med en dato.
Endelig beslutning om arrangement aftales på juni mødet.
Michael har været i kontakt til forvaltningen om SFO. Michael, spurgte Naja, om
personalet har fået det som de har ønsket ifb. med lukningen af Immerkær? Der er
kommet en del nye medarbejdere, da det faste personale stadig skal deltage i skolen.
Det er en stor udfordring at have så mange børn på så lidt plads. Det har givet
frustrationer.
Børnene accepterer faktisk tingene.
SB vil gerne rette henvendelse til forvaltningen, med pædagogernes eventuelle ønsker
som ikke er blevet bevilget.
Naja, det værste er usikkerheden om at det kun varer til 1. august. Uvisheden fylder
meget. Kan forvaltningen garantere at det kun bliver til 1.8.16?
Klaus, nu er børnene her, og hvad kunne vi godt tænke os fra forvaltningen. BE
børnene ønsker ikke at skulle afsted hver dag. Det burde også komme de andre
årgange til gavn. 2. klasserne fik det her som noget særligt.
Naja, det kræver en anden planlægning, hvis det fortsætter efter august.
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Ole, vi er blevet klogere efter 3 uger, måske kunne man få en ekstra bus fra 1.6. Mette
det er kun et plaster på såret, personalet bliver presset på alle de opgaver de skal tage
stilling til.

b.

Elevråd

Jonas var ikke formand, der var ikke nogen som sagde noget - men Jonas og Marie
stillede op.
c.

Skoleleder

Ombygning bliver igangsat i sommerferien og vi er blevet lovet at klasselokalerne bliver
klar til skolestart (datalokale bliver til 2).
Når udbygningen kommer, så skal der ikke være klasselokaler i 31 og 32. Udbygningen
er først færdig i 2020+21.
Pengene afsættes reelt først i 2018.
Klaus, på næste SKOK-møde, har formanden ønsket at politikerne fortæller om deres
planer for skoleområdet. Stine, det er rigtig svært for elever/personale, der er
simpelthen ikke lokaler nok. Det giver også dårlig trivsel for eleverne.
Gruppeordning, det har kun været et skoletilbud, den lille gruppe bliver nu udvidet til
også at være et fritidstilbud. Dårligere normering hos os, fordi det ikke har været et
fritidstilbud, men organiseringen er ikke på plads endnu. Det har været efterspurgt i
gennem flere år. Ole kommer tilbage omkring det.
Madordning, det fungerer ikke. Det er en politisk beslutning at det skulle tibydes. SB
mener skolen skal afvise at modtage maden, indtil kølekravene er opfyldt.
Klubstruktur skal i høring i bestyrelserne i Nord. Det udsendes til SB - høringsfrist i
august.
d.

SFO

Samarbejde med Volley fortsætter det næste skoleår. Jens, er der andre sportsgrene,
som har vist interesse? Ole, det er en del af åben skole. SL, vi har en koordinator for
åben skole. Der ligger en liste med kontaktoplysninger.
e.

Andre

5.

Eventuelt

Mette, Holmegårdsskolen deltog i et løb, nogen havde cykler med - selve organiseringen var ikke god nok. Pudsig afvikling. Der var mange løse ender. Ideen er god, men det
skal organiseres bedre. Hvidovre Atletik var arrangør.
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