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Referat
HOLMEGÅRDSSKOLEN
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Skole-, Klub- og
Fritidshjemsafdelingen
Skolesekretær:
Helle Martinsen
Dato: 3. marts 2016/rti

Ekstra pkt. til dagsorden 2A
Afbud: Thor, Signe, Klaus,
Michael meddelte at Thor udtræder af Skolebestyrelsen, hans datter er startet på
Privatskole.
Beslutning
1.

Regler om god opførelse og sprogbrug.

Drøftelse med baggrund i tidligere fremsendte bilag fra Stine.
Stine, der har været en henvendelse fra forældre, der roste initiativet. Der har været
fælles samling, og der har ikke været brug for nogen sanktioner. Stine, en elev spurgte
om der gælder de samme regler i udskolingen. Det tager MT med på et afdelingsmøde i
udskolingen. Vi har haft en del hærvæk, men vi har ikke fundet ud af, hvem der har
gjort det. Michael håber vi følger op på reglerne - en reminder med jævne mellemrum.
2.

Skolefoto

Beslutning om der skal fortsættes med nuværende fotograf fra Photocare eller om der
skal vælges en ny. Oplæg fra Præstemosens fotograf Thomas Frandsen er indhentet
som aftalt. Diverse tilbud medbringes til mødet.
Efter lidt debat, hvor flere gav udtryk for at prisen er vigtig, besluttede
Skolebestyrelsen at Modulfoto skal forestå skolefotograferingen de næste 2 år.
Michael kontakter, og ønsker uge 36/37. Klassefoto skal kunne tilkøbes alene.

2A

Princip for vikardækning

Bilag vedlagt – der er kun sket småkorrektioner ift. princippet fra 2002.
Har senest haft det på SB-møde i 2012, men vi kan ikke finde dokumentet, måske har
vi glemt at rette årstallet.
Mette vil gerne have en tilføjelse. Fast vikarkorps, de er særlige introduceret til skolen.
Stine skriver, hvad vi gør når der kommer vikarer, vikarmaterialet - ved planlagt fravær,
så skal der laves vikarbesked, og ved sygdom ligger der materiale i skuffen i klassen.
Michael, fint når man ved at ledelsen, har forholdt sig til det.
6. ferieuge er en udfordring, ledelsen overvejer en model så de andre på årgangen kan
læse timerne ved en pulje. Mette, hvordan erfa-udveksler I med andre skoler? Vi har
lokalnetværk og det store ledernetværk.
Stine, vi retter og udsender til SB. Mette, hvad med film? Det står i arbejdsbeskrivelsen for vikarer. Morten, vil præcisere det om film i arbejdsbeskrivelsen. Stine,
vigtigt det er et princip, og aftalen er indgået mellem lærere og vikarer.
Nora, synes det er lyder som en god ide. Julius, vi har som regel kun en vikar, så vi ser
ikke film, men får lavet lektier m.m.
Orientering
3.

Udkast til Brug af iPad

Pga. store reparationsudgifter, har skolen besluttet at ændre reglerne for brug af iPad i
skolen, bilag vedlægges.
Ole og PLC har været på afdelingsmøderne. Lærerne og pædagogerne er gået i gang.
Kommer kun med hjem, hvis der er lektier, som skal laves. Der er lavet et skema, som
udfyldes, hvis eleven får iPad med hjem.
Udskolingen må tage Chromebooks med hjem.
Stine, hvis det viser sig at blive for besværligt, så kan det blive nødvendigt at revidere
det.
Julius, vi har ingen skabe så de kan oplades/låses, så vi må have dem med hjem.
Mette, det må skolen kunne investere sig ud af.
Det er en udfordring med skabene, for der bliver udvidet med Chromebooks, så passer
det ikke med antallet af skabene.
Michael, håber vi bruger færre penge på reparationer.
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Morten, der mangler strømmuligheder til de gamle Chromebook. Stine, er helt sikker på
at PLC har styr på hvad der er det bedste og hvad det koster.
4.

Udskudt klassedannelse m.m

Som tidligere aftalt vedlægges uddybende bilag omkring udskudt klassedannelse.
Stine, det nye er, at vi allerede i april måned laver et velkomstmøde, hvor der bliver
informeret om SFO og skolestart med udskudt klassedannelse.
Der bliver holdt et møde om selve holddelingen mellem børnehaveklasselederne/pædagogerne inden skolestart. Ellers fortsætter det som sidste år, forældrene har følt sig
velinformeret. Perioden er udvidet, det var for kort tid sidste år, så nu bliver det til uge
39. Der bliver også lagt et forældremøde ind lidt tidligere.
Uge 40 starter de nye klasser.
SFO har lavet en deltaljeret plan for, hvordan dagen skal forløbe, og hvordan deler vi
dem i hold. Der har været afholdt møde med børnehaveklasse personalet og
pædagogerne, så det er mere struktureret. Naja, synes det virker bedre struktureret.
Janni, hvor er børnehaverne involveret? Bjarne vi har holdt møde med børnehaverne i
oktober og så igen i januar. Overleveringsmøder er 16.-17. marts.
Overdragelsespapirerne skal være os i hænde 1. marts 2016. Bjarne, der er aftalt et
tværfagligt møde med børnehaverne i oktober. Janni, vigtigt at børnehaverne bliver
orienteret når skolen laver nye tiltag. Brev som udsendes til forældrene, bliver også
sendt til børnehaverne.
Til det kommende børnehaveklasse-møde i november, plejer børnehaverne også at
blive inviteret.
5.

Hvidovre kommunes Trivselsløft.

Info fra Stine. Bilag er vedhæftet, der er mulighed for at få en papirkopi på mødet.
Stine vil gennemgå trivselsløftet kort. Michael, spurgte også om de fysiske rammer
indgik?
Stine gennemgik de 6. indsatsområder:
Antimoppestrategi og værdipolitik
Kurser i relationskompetence
Elevtrivselsmålinger
Forældre
Elever
Digitale og sociale medier
Relationskompetence-kurserne, godt vi først er med i 2. bølge, så fejl og mangler er
blevet rettet op.
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Noget af undervisningen, skal foregår i elevernes undervisningstid - Stine og Morten
sidder og arbejder med, hvordan vi kan frigøre 20 personer samtidigt. Derfor har vi
indført venskabsklasser. Der er noget værdi i at de store og små bliver blandet.
Nationale trivselsmålinger, hvert år. SB får resultatet. Vi vil gerne have det til at hænge
sammen med det vi allerede gør. Men politikkerne har ønsket at ensrettet. Mette, hvor
store frihedsgrader har I? Stine vi fik 3 muligheder. Alle skal afsted.
Stine, visse årgange, der skal man hente eksterne foredragsholdere. Michael, synes
det lyder meget godt, f.eks. hytteture. Rie, i de små klasser er der trivselsgrupper, men
de ebber lidt ud i de større klasser. Nora, fint når vi selv skal arrangere noget, så det
lyder som en god ide.
Stine, det er vigtigt med gode relationer mellem forældrene f.eks. ved mobning. Janni,
synes det er super at det ikke er skolen, der skal finde ressourcer. Morten, det er vigtigt,
at det er relevant for årgangen. Michael, det er også lærerne der ved, hvad der kan
være relevant. Stine, god ide at spørge forældrene, hvad de synes kunne være
interessant.
Lille elevråd og stort elevråd, så de kan deltage med input. Elevrådet skal inddrages
aktivt i planlægningen af en trivselsdag. Trivselsplan i børnehøjde. Det bliver
spændende i det nye år.
6.

Elev Fraværsregistrering

Hvidovre Kommune har udarbejdet retningslinjer som fortæller skolerne og forældrene,
hvad de kan forvente af hinanden og af forvaltningen ved for meget fravær/bekymrende
fravær.
Bilag vedlægges. Papirkopi kan udleveres på mødet.
Morten, baggrunden er, at kommunen har oplevet at flere børn går på gader og stræder
og ikke er i skole, det har ikke været så slemt her i vores område.
Morten, den væsentligste ændring for forældrene er, at de skal melde når børnene er
syge, og ikke som før, når børnene bliver raske.
Ift. lærerne er det opfølgningen på, hvis ikke vi har hørt, hvorfor barnet ikke er i skole.
I udskolingen er der indført SMS ved ulovligt fravær. Der er lidt tekniske udfordringer.
Morten, der laves en evaluering efter en periode.
Oversigt på kontaktlærere ønskes?Stine, det vil være rart for hele teamet at vide at
eleven er syg. Stine følger op med CT om vi kan lave årgangsteam på forældreintra.
Ulovligt fravær er ikke et stort problem her, men valgfagene har problemer. Rie, valgfag
er et problem, når man skal være blandede årgange. Stine, det må vi kigge på ved
holddelingen.
7.

Meddelelser
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a.
Formand
SKOK-mødet, der blev også gennemgået trivselsløftet. Det er manglende respekt for
udvalget at DF aldrig deltager. En gang har de deltaget i de senest 5 år. Rune
gennemgik Trivselsløftet. Michael, synes det er svært for elevrådet at skulle udarbejde
politik for fælleselevrådet.
Det var et godt møde, godt når politikkerne kommer og forklarer hvad de mener med
trivselsløftet. Godt at forældrene bliver tænkt ind.
b. Elevråd
Regler om fodboldbanerne, der er blevet et skema for årgangene så de har fået en
bane hver. 7. årgang skal lave et skema.
Kampagne om mobning på nettet.
Der klages over vandet og smagen. Vandposterne virker ikke.
c.
Skoleleder
Pirls, vi har sagt nej tak til at deltage i den digitale løsning, det vil kræve rigtig meget,
men vi har sagt ja, til at deltage med papirudgaven. Stine, ønsker Skolebestyrelsen at
Louise deltager, når testen er afsluttet?
Skolebestyrelsen – ja tak.
Stine, vi er i gang med at indrette 2 klasselokaler i Data. Lokale 29 kan ikke indrettes,
på grund af manglende lovlig udluftning. Vi ønsker ikke at bruge ressourcer, når det er
planen at bygningen skal nedrives.
Høringssvar bør kunne ses på respektive Skoleporte. Det ville være rart med en samlet
tilbagemelding, det er givet videre til forvaltningen.
d. SFO
Vi har haft tradition for koloni, 3. årgang kommer afsted i uge 42, det giver noget
særligt.
Udfordring med tilbagemelding omkring feriemeldingerne fra forældrene, der var meldt
60-65 børn ind og så kommer der kun 20 børn. Det bliver drøftet i SFO-rådet.
e.

Andre

8.

Eventuelt

Ingenting.
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