Vedrørende: Møde i Skolebestyrelsen
Dato:

Tirsdag, den 14. juni 2016 kl. 17.00

Sted:

Personalerummet

Deltagere:

Ole Møller Laursen
Michael Mikkelsen
Rie Hornsbæk
Janni Juhl-Petersen
Jens Færgemann
Mette Kyed
Jeanne Lauritsen
Signe Bossen
Klaus Petersen
Naja Bærentzen
Sofus Ibsen
Julius Kisbye Jensen
Stine Lindgren
Bjarne Edelgaard

Referat
HOLMEGÅRDSSKOLEN
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Skole-, Klub- og
Fritidshjemsafdelingen
Skolesekretær:
Helle Martinsen
Dato: 14. juni 2016/rti

Afbud: Rie
Ole takkede Klaus og Julius for deltagelse i Skolebestyrelsen.
Drøftelse
1.

Drøftelse/færdiggørelse af kontaktforældre folderen.

Bilag vedlægges fra Michael/Mette. Bilaget skal fremsendes til forældrene i forbindelse
med årets første forældremøde.
Michael ros til den store folder. Jens hvornår skal de have flyeren? Måske skrive ud,
inden mødet, med de opgaver, der skal besættes. Så man var forberedt inden.mødet.
Klaus fint, forslag om en enkel sammenskrivning.
Kontaktforældre, det er ikke retningslinjer - det er politiker/principper Skolebestyrelsen
beslutter. Ole, måske skulle det udsendes af SB, og understrege at bestyrelsen vægter
det højt.
Beslutning - udsendes til 0. klasse, den skal ligge på Intra/Skoleporten. I 1.
nyhedsbrev linke. Mette, vi har ikke løst problemet med når der kommer nye forældre.
Stine, foreslår at SB nævner det på forældremødet. Jeanne, får nye forældre en
velkomstpakke? Kunne den ikke lægges med? Klaus, den løser ikke det at nye
forældre skal inddrages.
Ole det var vigtigt som ny forældre, at blive inddraget i fællesskabet. Som ny møder
man en fra ledelsen og en lærer, men så ser man ikke de andre forældre før til næste
forældremøde som kan være om et år. Det er vigtigt få kontakten.

Naja, det betyder rigtig meget for den der bliver ringet op og føle sig velkommen.
SB besluttede udsendelse med logo/værdigrundlag. Der arbejdes med det kreative
efter ferien.
2.

Høringssvar om klubstruktur

Bilag vedlægges.
Ole, det er vigtigt at få SB forældrenes holdning. Vigtigt at vi har nogle gode
samarbejdspartnere. Julius synes man skal forlænge til 6. klasse, var glad for
Præstemosen. Man skal beholde Byggeren og Femagervej adskilt, fordi de er
forskellige. Femagervejen har ikke så meget udenomsplads, det er der på Byggeren.
Ole, kunne godt se en fordel i at lægge dem sammen med 1 leder.
Der var en del debat omkring bordet. Men alle var enige om, at der skal ske noget.
Ole, selvom det er samlet ledelse, er det stadig 2 klubber. Klaus det er svært at sidde
og sige om det er godt med en samlet ledelse. Fra medarbejders synspunkt, kan han
ikke se, hvordan skoleledelsen skal have tid til også at tage sig af en klub. Sofus, kan
man så komme i begge i klubber?
Ole, positiv effekt for samarbejdet for skolen, at vi har en samlet klub at samarbejde
med.
Skolebestyrelsen var enige at afgive et kort høringssvar om en ny klubstruktur
for alle 3 klubber, og som ikke hører under skolen. Ønsker at børnene lærer
hinanden af kende også fra Præstemosen. SB peger ikke på nogen af de
fremsendte forslag.
Beslutning
3.

Beslutning om arrangement kontaktforældre m.m.

Som tidligere aftalt kommer dato for mødet om digitaldannelse for 4. og 6 årgang fra
Heine/Lea (Børns vilkår). Andet arrangement omkring digital dannelse og forældrerollen
i skolen skal fastlægges.
Datoen vil blive sidst i september/oktober – meldes ud, når den er bekræftet. For
4.+5.+6. samt kontaktforældre. SB synes det er en god ide. Oplægget indeholder også
hvad forældrenes ansvar er.
Jeannes kontaktperson er kommunikationsekspert, på et senere tidspunkt inddrages
han. Julius en god ide at forældrene får lidt information. Sofus var enig - han bruger det
ikke så meget, især for godt for de små.
Orientering
4.

Mødeplan for skoleåret 2016/17
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Bilag vedhæftet.
SB skal holde et tidligt møde, den 29.7.2016 kommer budgetforslaget ud. Ole
udsender straks når papirerne kommer.
Mette hvorfor er der grønne uger. Det er 2 årgangsuger. Begge ugerne er man i skole
fra 8-13, 1. uge er alle tilstede, og 2. uge læser man sit timetal. Det er for at styrke
årgangssamarbejdet. Den gule er en faguge for hele skolen. Klaus, vi har talt om at
lave en lande uge, vi har 15 nationaliteter. Det bliver mere feature-uger, for at lave et
samarbede på årgangen. Klaus, vi har talt om en musisk uge for hele skolen - så
arbejder man med sit indslag, lidt som Holmestar.
Kalenderen udsendes til forældrene, så de kan se, at der er et arrangement
fredag før påske.
5.

Meddelelser

a.

Formand

Michael har været til SKOK-mødet. Skolerne og politikerne skulle komme med et oplæg
hvad vil vi med folkeskolen fremover. Interessant.
Italesat inklusionen, man har glemt at ressourcerne skulle følge med.
Kick-off til Trivselsløftet.
Michael havde en opfordring til ledelsen, omkring oprydning. Man kunne måske
inddrage eleverne. Ole, vi kommer til at køre indsats omkring skrald. Vi skal have lært
børnene at rydde op. Elevrådet skal kigge på med orden i elevrådet, passe på hinanden
og miljøet på skolen. Fra næste år. Omkring de større elever, handler det om
inventar/lokaler. Mette, husk at skrive det i ugeplanen. Der skal laves en slags patruljer
med børnene i SFO-tiden.
Mette forældrene har en rigtig stor rolle. Børnene skal også rydde op.
Sofus skal også fortælle forældrene at de ikke skal rydde op for børnene derhjemme.

b.

Elevråd

Der har ikke været afholdt møder de sidste 2 måneder. Julius, der skulle have været et i
juni, det blev aflyst. Trivselsdagen ligger i marts, det er elevrådet der skal arrangere
den. Elevrådet skal være med omkring orden/passe på hinanden.
Ole beklagede aflysningen i juni. Til næste år der der 2 lærere som har henholdsvis det
lille og store elevråd.
c.

Skoleleder
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Kenneth Christensen fra Børn Unge Udvalget, fortalte om trivselsløftet. Mobbestrategi Helle Rabøll. Der hvor man ikke har mobning, har man fokus på fællesskabet. Det
forebygger mobning. Vigtigt at vi får forældrene inddraget. Folkeskolen er for alle, vi er
forskellige, skal være rummelige, man skal opføre sig ordentlig, og være glad for at gå i
skole. Vores mobbestrategi - passer rigtig godt ind i fællesskabet.
Vi skal ind og kigge på Helle Rabølls ideer. Der var også forældredeltagelse. Det var
rigtig godt.
Cykelstativer, vi har ikke haft penge de sidste år. Cykelstativer, vi mangler faciliteter til
25 børn hvert år. Ole spørger igen omkring cykelstativer.
Socio-økonomiske fordeling er ved at blive ændret – det betyder at vi skulle få flere
penge til næste år.
Klaus, vi har jo børn i klasserne i dag, som før var i en gruppeordning. Det kræver også
ressourcer, når forældrene er veluddannede. Det er altid et problem med ressourcer,
når det er en omfordeling.
Åben skole projekt, 4. årgang. Samarbejdet fortsætter næste år, det bliver 12 ugers
forløb, så alle børnene kommer igennem. Jannie, det er fantastiske undervisere fra
Musikskolen.
Mette orkesterklassen, man skal passe på at forløbet ikke bliver for kort. Det var godt at
arbejde på tværs af årgangen.
d.

SFO

Bjarne meget glade for at vi få Immerkær tilbage 1.8.2016. Personalet er meget glade
at få meldingen nu.
Ift. vores maj børn, der har været miniskole i uge 22, hvor man har byttet med
nuværende 0. klasser og kommende 0. klasser. Vi begynder også at tage dem med på
ture. 2. klasserne har været glade for bussen, det har fungeret godt. De har været i
Hareskoven, Valbyparken og City2 i biografen. Der er gjort et godt/stort arbejde med at
få det til at fungere.
Aktivitetsbåndet skal pædagogerne stå for efter ferien. Nogen børn har svært ved
frikvarterer.
e.

Andre

6.

Eventuelt

Jannie - fortsætter følgeordningen efter ferien? Ole undersøger, mener det gør den.
Mette, sikkerhed ud på taget. Kan man gøre noget så børn ikke kan komme ud?
Ledelsen undersøger?
Bjarne vi italesætter at børnene ikke sidder i vindueskarmene. Børnesikringen har
siddet på alle vinduer.
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