Vedrørende: Skolebestyrelsen
Dato:

Onsdag, den 30. marts 2016 kl. 17.00

Sted:

Personalerummet

Deltagere:

Michael Mikkelsen
Rie Hornsbæk
Janni Juhl-Petersen
Jens Færgemann
Mette Kyed
Jeanne Lauritsen
Signe Bossen
Klaus Petersen
Naja Ipsen
Nora Hoff
Julius Kisbye Jensen
Stine Lindgren
Bjarne Edelgaard
Morten Toft

Referat
HOLMEGÅRDSSKOLEN
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Skole-, Klub- og
Fritidshjemsafdelingen
Skolesekretær:
Helle Martinsen
Dato: 6. april 2016/rti

Afbud: Nora
Velkomst til nyt SB-medlem Jeanne Lauritsen, og ny TR-repræsentant for lærerne er
Lars Munch. Kort præsentationsrunde.
Drøftelse
1.

Ferie- fridagsplan 2017/18 og 2018/19

Bilag vedlagt
Michael har udarbejdet et forslag - synes juleferien var for kort. Vi undersøger om SB
kan beslutte, eller det er et høringssvar (det er et høringssvar). Mette vil hellere have
lang sommerferie, end lang juleferie. Janni er enig med Michael. Jeanne enig med
Michael. Stine, det er en meget lang sommerferie. Eleverne har brug for en lang
juleferie - børnene trænger til det. Klau,s har vi så 3 uger uden børn? Janni,
skilsmissebørn har en udfordring ved en kort juleferie. Signe, spurgte ind til
belægningen i SFO. Bjarne, det er vigtigere at kigge på børnenes behov. Der skal
bruges flere penge på vikardækning i 7 uger. Mette, anerkender Stines argument.
Flertallet for Michaels forslag med 1 ekstra dag i juleferien, 21.12.17. Ingen
ændringer til 18/19.
2.

Princip for fransk som 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse

Forslag til nyt princip vedlægges. Ændringen er, at det nu gælder fra 5.-9. klasse (før 7.
klasse)
SL forklarede baggrunden for at princippet lige skulle revideres nu - bl.a. fordi der nu
skal tilbydes fra 5. klasse.

Jeanne, ked af det ikke bliver oprettet. Janni, kan godt forstå problemet omkring
ressourcer. Klaus, det bliver ikke nødvendigvis dyrere, man tager bare ressourcer et
andet sted fra. Man låser ressourcerne til sprogfagene i flere år. Enig i udkastet.
Jeanne, kan det slås sammen med en anden skole? Morten, derfor har vi
ungdomsskolen. Man kan ikke som skole tilbyde alt.
Michael oprindeligt besluttede man at bruge en ekstra ressource på sprog. Klaus,
fremadrettet bliver vi 3-sporet. Janni, synes princippet skal afspejle virkeligheden. Stine,
det er vigtigt at kunne tilbyde fransk. Michael, enig i at kigge på ressourcer, der bliver
bundet fra 5.-9. klasse. Man kan ændre bør/tilstræbes i pkt. 1. Janni, hvor mange skoler
tilbyder fransk? Det gør flere skoler.
Rie, synes man skal lytte til skolen/ledelsen, har tillid til at ledelsen beslutter. Morten,
vigtigt at understrege, at skolen er interesseret i at tilbyde fransk.
Bør tilstræbes. Kan også drøftes ifb. arbejdsfordeling. - eller omvendt.
Orientering
3.

Arbejdsfordelingsplan 2016/17

Herunder:
Skoledagens opbygning/lektionslængde
Bilag vedlagt
Efter jul fik vi lov til at omlægge understøttende undervisning, og så lægge puljetimer til
klubpædagogerne, så de ikke skulle stå alene med børnene. Der arbejdes med
indholdet sammen med klubberne.
Der laves et fordybelsesbånd hver morgen, målet er at skabe en god ramme/start for
dagen. Opsamling sidst på dagen. Går tilbage til 45 min. lektioner. Særugerne har ikke
fungeret. 45 min. passer med årsnormen for elevernes undervisningstimer.
Stine og Bjarne arbejder med, hvordan bruger vi pædagogernes kompetencer, de er
rigtig gode til at arbejde med relationskompetence. Bevægelse vil også være et fokus
punkt i aktivitetsbåndet.
Generelt er der ikke lektier i 0-2. klasser, og så vil det ligge i fordybelsebåndet om
morgenen. 65 min. efter spisepausen med pædagogerne. Lærerne vil kunne frigives til
fællesforberedelse m.m. - og så sluttes dagen fælles med lærer/pædagog.
Bjarne stort ønske fra pædagogerne at man kan arbejde sammen med flere
pædagoger. På 3. årgang har vi bevaret 1 times lektiecafe.
Det skal drøftes, hvad lektiecafeen skal indeholde. Der laves super/turbo-hold. Skærpe
tilbudet om lektier, fordybelse, træning og forberedelse. Der skal være mål med lektier.
Janni, synes det lyder rigtig godt, især at der er pædagog/lærer sammen.
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Signe synes det er en god ide med at støtte børnene i pauserne, det er ofte der opstår
konflikter.
Arbejdsfordelingsplan
Bilag vedlagt
Stine, det er de opgaver vi har vægtet. Det blå er det nye, supervision med Rasmus
Alenkær, skal fortsætte til næste år, men det er lærerne indbyrdes, og der er afsat tid til
det.
Relationskompetencekursus er et kommunalt projekt. Det bliver eftermiddage, hvor hele
personalegruppen skal være sammen. Indsatsområde koblet op på inklusion.
Ændret klasselærer til kontaktlærer.
Vikardækning ved kendt fravær. Så nu er der afsat tid til at dække kendt fravær, så det
bliver en kendt lærer, og ikke en vikar.
Mette, troede det kunne klares gennem skemalægning. Men sådan er det ikke.
Kvaliteten må forventes at blive bedre. Jeanne, rart med flere kendte ansigter. Mette,
dejligt at 5A kommer på koloni, og tak for skoleskak i 36 uger.
Efteruddannelse linjefag/diplom
Vi skal sende lærer på efteruddannelse linjefag/diplom. Morten, naturfag bliver slået
sammen til et fag ved prøveafviklingen. Det kræver at flere skal efteruddannes. Klaus,
vi kunne have valgt det i år, men det gjorde vi ikke, men vi skal gøre det fra næste år.
Er lidt betænkeligt omkring censorrollen.
Linjefag i kristendom, håndværk/design - vi har 1 år endnu før håndarbejde/sløjd skal
slås sammen.
2 matematikvejledere - min. 1 om året.
Der skal findes en praktikvejleder - som skal uddannes.
4.

Antimobbestrategi

Information fra Stine.
Skolen har søgt om et gratis kursus for skolebestyrelsen/skoleledelsen gennem Red
Barnet http://www.redbarnet.dk/dropmob medio maj får vi besked om, hvornår kurset
afvikles i 2016/17.
5.

Meddelelser

a.

Formand

Ingenting.
b.

Elevråd
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Ingen møder.
c.

Skoleleder

Ingenting.
d. SFO
Har afholdt overleveringsmøder med børnehaverne. Det har været en god snak, og
vendt de børn med særlige behov. Så har netop sendt ansøgning op på støtte til de nye
børn. Janni, det burde børnehaverne have gjort.
e.

Andre

Princip for vikarer/arbejdsbeskrivelse for vikarer er udsendt. Signe det fungerer ikke på
vores årgang. Morten vi arbejder ud fra det - og der arbejdes med det. Mette, det skal
have konsekvenser, når det ikke bliver fulgt.
Klaus, her taler vi om tilkaldevikar. Stine, opfordrer at tage kontakt til læreren. Stine,
generelt får vi gode tilbagemeldinger på vikarerne.
6.

Eventuelt

Ny skolemadsordning folder blev udleveret.
Rie - forældrehenvendelse om 5C klasselokale. Indretning/lys/gitter/m3 ift. børn.
Efterlyser tilbagemelding. Flugtvejene er i orden. Morten, vi følger op igen med
teknisk servicechef. De skal ikke være der til næste år.
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