Vedrørende: Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato:

Torsdag, den 26. april 2017 kl. 18.00

Sted:

Personalerummet

Deltagere:

Rie Hornsbæk
Janni Juhl-Petersen
Jens Færgemann
Jeanne Lauritsen
Signe Bossen
Lars Munch
Naja Bærentzen
Sofus Ibsen
Marie Amalie Holm
Stine Lindgren
Morten Toft

Referat
HOLMEGÅRDSSKOLEN
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Skole-, Klub- og
Fritidshjemsafdelingen
Skolesekretær:
Helle Martinsen
Dato: 11. maj 2017/rti

Fraværende: Sofus og Marie
Husk – opstillingsmødet til suppleringsvalget til Skolebestyrelsen i
Personalerummet kl. 17.00
Skolebestyrelsesmødet begynder kl. 18.00.
Drøftelse
1.

Status på opstillingsmødet suppleringsvalg til Skolebestyrelsen

Jens arvede formandsposten fra Michael. Aftalt med Janni at overtager
formandsposten, og Jens bliver så igen næstformand - og deltager i
ansættelsesudvalget. Han deltager i SKOK-møder.
2.

Hvordan inddrages/engageres medlemmerne af SFO-rådet?

Jens har ønsket en drøftelse, hvordan man får flere til at engagere sig m.m. Som det
fungerer i dag, er det udelukkende orienteringspunkter på møderne.
Fastlæggelse af mødedatoer.
Bilag vedlagt omkring valg til SFO-råd.
Jens har en plads i SFO-rådet fordi han er medlem af skolebestyrelsen. Bjarne har
kommet med en dagsorden. Der er ikke megen diskussion. Jens efterlyser
skolebestyrelsens holdning til, hvad man vil bruge SFO-rådet til. P.t. er der 4 deltagere.
Møde ca. 1 gang i kvartalet.
Stine, når vi igen skal holde SFO-rådsmøde, så skal der være en beskrivelse af, hvad
SFO-rådet skal lave. Vælge nogle emner, som man kan behandle de følgende SFOrådsmøder.
Valg hvert anden år. Engagere SFO-råd til sociale arrangementer. Signe, der burde
laves et årshjul. Pædagogiske ting kan drøftes. Temaer der skal arbejdes med. Stine og

Naja laver et udkast til en SFO-rådsbeskrivelse, som kan revideres løbende. Lars, der
skal også tænkes over kommunikation ud i organisationen efterfølgende, hvad har vi
drøftet, og hvad er der besluttet.
Signe, synes ikke det er hyggeligt med sommerfest, alt for mange mennesker. Jeanne
nyhedsbrev? Der laves nyhedsbreve. Naja, vi kan godt holde fest for børnene - der er
ikke plads forældrene. Jens, der har ikke været meget konstruktive ting, drøftet på
SFO-rådet. Janni, vi skylder måske at vente til en nye SFO-leder er ansat. Foreløbig
beskrivelse kommer på SB igen, når den nye SFO-leder er ansat.
3.

Sponsorater – aftalt den 28.2.2017 at det behandles igen af SB.

Hvad må/vil vi på Holmegårdsskolen?
Det er vigtigt at Skolebestyrelsen har en holdning til sponsorater. Indsamlinger til godt
formål, indsamling til klassekassen. Reklameting.
Stine, det skal vurderes fra gang til gang - eks. blomster, og nævnes i et ugebrev.
Signe, hvis man skal bruge det til et projekt, indgå i et fagligt sammenhæng. Lars, skal
hænge sammen med noget undervisning, så er det eleverne der har været opsøgende.
Jeanne, man bør dele det op efter beløbets størrelse. Jeanne, mener det er ledelsen,
der beslutter. Janni, er det lokalt så OK. Men hvis det er globale virksomheder, så skal
det i skolebestyrelsen. Eks. bank, der vil sponsorere et 1. hjælpskursus, hvad så? Janni
hvis det er en del af undervisningen er det OK.
Bagatelgrænse, som ledelsen og lærer aftaler. Tvivl og større sager skal på
Skolebestyrelsen. Og da vi ikke har haft en procedure, så orienteres SB.
Indsamlinger til gode formål, motionsløb. Lodsedler for Somalia - det er ikke i orden.
Stine igen, der er forskel, hvis det ligger inden for et team, der har besluttet det er en
del af undervisningen, eller om det er personlige vurderinger der ligger til grund. Janni,
indsamling til en klassekasse, så må det drøftes på et forældremøde. Morten, enig det
bør drøftes på forældremøde. Hvis det er noget der skal sælges, må det være i dialog
med forældrene. Naja, hvis skolebestyrelsen beslutter at det må man ikke, så kommer
man ikke i den situation.
Janni, hvad skal en klassekasse spare op til? Rie, måske til 6. klasse til Tivolitur? Jens,
hvis man beslutte det på et forældremøde, så synes Jens ikke at skolebestyrelsen skal
beslutte noget andet. Jens, synes det er op til lærerne at spørge forældrene. Hvilke
pædagogisk og læringsmæssige begrundelse der er gjort. Op til den enkelte klasses
forældre.
Motionsløb en gang om året - skal drøftes på skolebestyrelsen.
Lørdagsskole - overskud går til lejrskolerne. God ide med lørdagsskole, bare ikke
fredag før påske.
Fredag aften. Rie, synes det var et meget stort/flot arbejde, især modeshowet. Enighed
om bordet. Jens, synes det er rigtig godt at der blandes på årgangene. Signe, det var
for rodet. Jeanne, der manglede en toastmaster. Evaluering på næste SB-møde.
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4.

Meddelelser

a.
b.
c.

Formand
Elevråd
Skoleleder

Møde om genhusning i forbindelse med ombygning. Vi har ikke ønsket genhusning det
1. år. Stine, har ønsket 6 pavillon-lokaler.
Vigtigt at trivsel, arbejdsmiljø bliver så godt som muligt. Der har været forslået at man
skulle bruge faglokaler til klasselokaler – det er ikke i mulighed for skolen. Stine har
bedt om 6 lokaler i 2 år.
Stine vi må drøfte det igen, når det bliver aktuelt. 1. maj får vi 72 nye børn hele dagen.
Hanne, der kører byggesagen, hun har også været på Langhøj, det har også en
betydning for kapaciteten og pavillionløsningen.
Ros til Stine at hun har bedt om ekstra pavillon.
Naja er startet som konstitueret afdelingskoordinator. Vi har et godt samarbejde. Håber
stillingen som SFO-leder bliver opslået i august.
Fagfordelingen Stine og Morten arbejder efter planen. Nye teams er på plads og
meddeles på tirsdag. Kommende 1. klasselærere skal have nogle timer på 0. årgang.
Ved at danne sig overblik over nye stillinger.
d.

SFO

Helge er udviklingskonsulent, han hjælper os nogle ting, omkring Immerkær, økonomi
m.m.
Naja, holder møder hver 3. uge med Helge.
Vi arbejder videre med planerne for indsatsområderne. Der arbejdes med struktur. Vi
har lavet om, 1 voksen har ansvaret for 10 børn. Pædagogerne har aktivitetsbånd,
tilsyn i skolen. Naja, tror vi løser nogle af forældrenes bekymringer ved at have en
kontaktvoksen/guide for de nye børn.
e.

Andre

5.

Eventuelt

LA, viste et fodaftryk - hvad siger I til en forældredag/aften, hvor I bliver sat til at
arbejde? Det nikkede medlemmerne til. God ide. Børn skal have ejerskab/opmærksom
på det. Man skal lave tilmelding. Eller klassearrangement. Elevråd kunne arbejde med
det. Signe, årgangsmæssig, så man lærer årgangen at kende. Jeanne, forældredagene
fungerer bedst, når man på forhånd ved, hvad man skal lave.
Ejendomscenter i Hvidovre. Ny forvaltningsstruktur. Lars nævnte facilitimanagement det kan betyde at vi ikke længere har en teknisk servicechef, det vil forringe jeres børns
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vilkår. Centerstruktur er besluttet. Men Lars har fundet 2 pdf som sendes med referat.
Det kan få konsekvenser. Stine har også talt med teknisk servicechef. Undersøge om
skolebestyrelsen bliver hørt, Janni spørger. Rengøring er OK. Gårdmandsordningen
virker ikke på daginstitutionsområdet. Eks. vores teknisk serviceleder har enorm indsigt
ifb. med bygninger/håndværkere og indretning til børn med særlige vilkår. Lars, måske
have det på næste møde. Det er et problem på alle skole, det skal med i SKOK.
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