Vedrørende: Referat møde i Skolebestyrelsen
Dato:

Onsdag, den 20. januar 2016 kl. 17.00

Sted:

Personalerummet

Deltagere:

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

Referat
HOLMEGÅRDSSKOLEN
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Skole-, Klub- og
Fritidshjemsafdelingen
Skolesekretær:
Helle Martinsen
Dato: 25. januar 2016/rti

Fraværende: Janni og Thor
Mødet indledes med en kort orientering om ledelsessituationen på
Holmegårdsskolen 1.2.-30.4.2016.
Velkommen til Naja, som deltager i stedet for Rikke, som er på nedsat arbejdstid.
Oles varetagelse af skolelederfunktionen på Gungehus får selvfølgelig også
konsekvenser for Holmegårdsskolen. Stine bliver konstitueret som skoleleder, og
Morten konstitueret viceskoleleder. Ole, er tryg ved at Stine og Morten nok skal klare
driften, men der bliver ikke så meget udvikling. Michael, har allerede henvendt sig til
forvaltningen.
1.

Web-etik – Lea og Heine deltager – 20 min.

Kort gennemgang om arbejdet med Web-etik.
Heine er tilknyttet PLC, og har fået en opgave som IT-vejleder og inklusionsvejleder.
Der er fokus på digitaldannelse.
Børns vilkår har nogle forældreaftener og sender foredragesholdere ud og fortæller om
denne nye verden. Fokus på 3, 5 og 7. klasse. Forebyggende arbejde, mopping,
selvudstillelse, trusler, konfliker, snydt (udgive forskellige aldre). Tegne abonnement
hos Børns Vilkår. Undersøge om vi eventuelt selv kan gennemføre sådanne forældre
aftener. Kan også deltage på forældremøder.
Har lavet noget materiale, der kan deles ud i klassen. Dilemakort til forældrene. Heine
præsenterede en aktivitet.

Glæder sig til at invitere til et forældrearrangement for 3. 5 og 7. SB skal inviteres.
Ole, politikerne har besluttet et trivselsløft, og der ligger Web-etik under.
Drøftelse
2.

Høringssvar om Helhedsplan på idrætsområdet – Hvidovre kommune.

Bilag vedlagt. Der er mulighed for at afgive høringssvar – senest 1.2.2016.
Ole, det har ikke så meget med skolen at gøre. Men skolebestyrelsen kan komme med
en udtalelse. Der er forslået en renovering af den lille sal m.m.
Skolebestyrelsen skal udtale sig om noget der vedrører skolen. Skolebestyrelsen er
enig at udtale sig som borgere. På side 22 er der noget økonomi.
Ingen udtalelse.
3.

Høringssvar om klubbers repræsentation i Skolekontaktråd.

Bilag vedlagt.
Ole, man kan skrive, at det skal handle om klubbernes tid i skoletiden. Og så skal man
også give ressourcer til flere møder.
Forældrene ønsker gode klubber.
Ole, skriver et kort høringssvar - skal handle om skoletid og ressourcer.
4.

Skolens lille driftbudget 2016

Bilag vedlægges.
Da budgettet behandles på MED-møde den 14.1.2016, vil eventuelle ændringer
medtages til mødet.
Ole, året 2015 er ikke helt repræsentativt, da der blev meldt udgiftsstop ud i september.
Datakonto er forhøjet, primært pga. af reparationer af skærmer. Det koster ca. 1.0001.800 pr. at reparere, og i dag bytter man ofte til en ny som så koster 3.000 kr. Det skal
drøftes om der er iPad, der kun skal være på skolen. Det skal drøftes på et senere
SB-møde, når det har været drøftet i ledelsen.
Det er kun iPads der er problemet ift. reparationer.
Det er en retningslinje, der skal arbejdes med.
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Science sidste har måtte købe en del materiel for at opfylde lovkrav. Sløjd er sat op, der
er flere sløjd timer. Næste år bliver Sløjd og håndarbejde til Materiel design. Klaus, kan
man tænke samkøb med SFO og få råd til flere materialer. God ide.
Stine, vi har talt om at male bogstaver m.m. Ole, vi har tidligere haft en mange midler,
men det har vi ikke haft sidste år og heller ikke i år. Vi kigger også på fonde, hvor vi kan
søge penge.
Orientering
5.

Afdelingsopdeling/lektionslængde.

Orientering fra Ole. Har været behandlet på Pædagogisk Udvalg, MED- udvalg og
personalemøde.
Vi har evalueret på afdelingsopdelingen. Ledelsen har besluttet til en 2-delt skole 0-5.
og 6-9. klasse.
Vigtigt med nogle gode overgange, og hvad giver mening for eleverne. Samarbejde
vægtes på årgange og så f.eks. fagteams.
Michael, hvad siger lærerne? Klaus det handler om hvad der er godt for eleverne og for
lærerne. Synes det går rigtig godt i spænd for både elever/lærere.
Stine, vigtigt at vi kan bevare fagligheden.
50 min. var en kommunal aftale. Det bliver 45 min., der bliver lagt en bånd ind på 30
min, måske om morgenen. Det aftales på årgangsteamet. Det er vigtigt at det giver en
god skoledag for eleverne.
Der kigges også på Understøttende undervisning, måske flere timer med 2 voksne.
Mette betyder det så at særugerne forsvinder. JA.
Skolebestyrelsen synes det lyder rigtig godt.
6.

Budget 2016 for skole/SFO v/Ole

Endelig resultatet for 2015 bliver nok kun - 1 mio. Vi får forøget budget for 2016.
Børnetallet stiger med ca. 20-22 børn. Vi har udvidet personalet. 40,9 mio. 3,7 til
gruppe, 5,1 til SFO, 31,4 til skolen - størstedelen er til lønninger.
Michael, positivt med tallene, men vi får flere elever og ikke mere plads. Det er ikke
tilfredsstillende. Ved en hver given lejlighed skal forældrene prikke til politikkerne.
7.

Procesplan for arbejdsfordeling 2016/17

Bilag vedlagt.
Ole samtalesystemet fungerer rigtig godt.
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Skolebestyrelsen bliver inddraget med timebudget den 30. marts og så igen i juni. AP
Møller projekt på 20 timers varighed om relationsarbejde - det kommer til at fylde meget
for personalet næste år.
Skolebestyrelsen bliver informeret nærmere. Efteruddannelse for linjefag har
også høj prioritet.
8.

Meddelelser

a.
Formand
Michael har kontaktet forvaltningen omkring at Ole skulle hjælpe Gungehus. Men hver
gang der er et problem i Hvidovre kommune, så er det altid Holmegårdsskolen, der
holder for. Har tilkendegivet, at skolebestyrelsen er bekymret for om det kun varer 3
måneder.
Klaus, vil også skrive fra lærerne, og håber at skolebestyrelsen vil gøre det samme.
Men personalet forventer at det kun varer 3 måneder.
Michael sender sit skriv til Skolebestyrelsen. Mette, dem der løber stærkt, skal så
løbe endnu stærkere. Præcisere at forvaltningen må løse problemet, og ikke belaste 2
skoler.
Michael, ønsker input fra alle medlemmerne. Skal også tænke længere frem.
Skolefoto drøftes på februar mødet - Præstemosen og Photocare.
b.

Elevråd

Ingenting.
c.

Skoleleder

Vi får lavet 2 lokaler i data. Vi skal have et billedkunst. 34+35+36 under taget, bliver
lavet om.
Igangsættes formentlig i marts.
Vi får midler i marts/april til IT-udstyr til en årgang mere.
Afgangsprøverne bliver afholdt på Chromebook.
Mette, hvad med det gamle bibliotek? Der sker ikke noget før den store ombygning.
d.

SFO

SFO et projekt om inkluderende pædagogik, hvordan giver man feedback til børnene.
Det er aldrig for sent. Bjarne sendte en brochure rundt. Naja, vi er 2 matrikler der er lagt
sammen. Det virker spændende og interessant.
e.

Andre

Side 4 af 5

9.

Eventuelt

Ole, PIRLS - læseundersøgelse 2 klasser, 3. og 4. årgang. Indeholder et spørgeskema
til forældrene. Formoder den er digital. Er det OK? Skolebestyrelsen synes det er
OK.
Signe - hvad med henvendelse om vikardækning. Morten, 6. ferieuge, vil give mere
vikardækning. Når Skolebestyrelsen får en henvendelse, så svarer Skolebestyrelsen.
Men driften er ledelsens ansvar.
Mette, morgenløb er det dødt? Ole, det kommer sikkert op igen, kunne blive aktuelt
ifbm. indførelse af et morgenbånd..
Mette, ærgerligt at med det nye skema så har 4. klasse ikke idræt. Ole vi har hidtil også
haft tilbud om svømning på 3., nu bliver det kun 4. og 5. klassetrin.
Ros til skolen for læseprojekt på 5. årgang.
Modtageklasser, de ressourcer, hvor skal de komme fra? Ole/Stine vi ved det ikke
endnu.
Eliteprojekt bliver til noget - og det kommer til at koste noget for os.
Skolebestyrelsen ønsker en tilbagemelding på høringssvar fra forvaltningen - så man
ved, hvad de andre skole har svaret. Ole, man kan finde høringssvar under udvalget.
Morten Toft har meldt ud omkring øget fokus på fraværsregistrering. Hvad skal lærerne
have ekstra fokus på og hvad forældrene skal være opmærksomme på. Forældrene
skal give besked på dagen gennem kontaktbogen. Udskolingens forældre er orienteret og så kører der et forsøg med SMS ved ulovligt fravær.
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