Skolebestyrelsesmøde den 25. oktober 2016 kl. 19.00-21.00 i personalerummet på Holmsland Skole
Deltagere: Jens Bøndergaard, Gitte Høj, Betina Tvistholm, Nina Aarup, Jesper Hillebrandt, Robert Kroning, Heidi Sandholm, Lars
Husted, Dorthe Thomsen, Torben Hjøllund Mortensen
Afbud: der er afbud fra Gitte og Heidi S, Marianne kommer til punkt 9
Elevråd: kommer næste gang
min

Kort om punktet
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Underskrift
Godkendelse af dagsorden
Elevrådet.
Forretningsorden for
skolebestyrelsen
Budget og Regnskab
Orientering v/skoleleder

Uddybning

Beslutning/orientering/drøftelse/udtalelse:

Punkt
Underskrift af referatet fra sidste gang

De, der er til stede, har underskrevet. DT sender hjem til Gitte.

Nye punkter eller andre ændringer til dagsordenen?

Ingen

Elevrådet har ordet.

O – elevrådet kommer næste gang

Til godkendelse – vedhæftet.

B - ingen beslutning
Jesper henviser til den forretningsorden, der allerede ligger i principperne. Nina og Dorthe
samler de to udgaver og laver et udkast til næste møde.
O - punktet sættes på næste gang.

Jens orienterer
a)
b)
c)
d)

Status – skolen – personale og elever
Førstehjælp - status
Jazz og Rock – ansøgning
Orientering om overgange herunder
Ringkøbing Skole

a)
b)
c)
d)
e)
f)

koordinering – fællesspisning
årshjul
Branding af Helheden – fællesmøde
Juletræstur
Skolefest for voksne – festudvalg
Jesper – vedr. dokumenter (rundsendes)

a)
b)
c)
d)

30

Orientering eller andet fra de
forældrevalgte

O+B
a)
b)
c)

a)
b)

9

Der er startet en ny elev i vores 6.kl. i dag. 3 lærere/pædagoger sendes af sted på
kompetenceudvikling i det næste skoleår
Samarbejde med HGU om førstehjælpskursus. Der skal søges fonde – MAS indkalder.
Der skal søges midler i samarbejde med foreninger – DT sender Jazz og Rockansøgningen til Nina, der får underskrifter i hus.
Bettina undersøger 7.kl.s-forældrenes holdning til overgangen til Ringkøbing Skole
Skolebestyrelsen fordeler opgaver til Fællesspisningen. De mødes 16.30. Nina tager
fat i forældrerådet i 3.kl. mhp at sælge sodavand.
Nina fortæller om det udsendte årshjul.
Ikke et fællesmøde om branding lige nu – det lokale-MED-udvalg starter processen
om HELHED på december-mødet. Forældrebestyrelsen har fået Skolebestyrelsens
datoer og vi afventer en fælles mødedato.
Fælles juletræstur - den 17.12.kl.10 – Torben kontakter selv Børnehaven
Skolefest for voksne..…..for tidligere, nuværende og kommende skole-forældre
Festudvalg: Jesper, Jens og Bettina.
Vi gemmer punktet til næste gang.

20

Trivsel – punkt fra septembermødet

Dorthe orienterer.

c)
O
Dorthe orienterer om de to tiltag, som er sendt ud til medarbejderne.

15

SFO – oversigt over udbud og
efterspørgsel.

Marianne kommer og fortæller om lukke/åbne-dage og
brug af ressourcerne

D + evt. B
Nina orienterer om baggrunden for undersøgelsen.

Marianne orienterer om timetal og lukkedage.
Der er mulighed for både at bruge Hvide Sande og Alkjærskolens sfo – de har begge åbent alle
dage – derfor ingen ændringer på antal lukkedage lige nu. Regnbuen har forholdsvis få lukkedage
i sammenligning med andre på samme størrelse.
Skolebestyrelsen opfordrer til, at det nævnes for forældre i et månedsbrev, at vi anvender
ressourcer, der kunne bruges anderledes, hvis den faktiske pasning var tættere på den ønskede.

Evt.

Punkter til næste møde:
Førstehjælp
Trivsel….….fortsat
Andet

Kan november-mødet den 17.november flyttes ? /Nina
Vi mangler at sætte et juni- og december-møde ind i
kalenderen.

O
Opfølgning på punkt 20 – og hvordan kommer vi videre?
Mødet er flyttet til den 21.november kl. 19-21
Jens laver en doodle på en dag med december-hygge for skolebestyrelse og ansatte.
Mandag den 19.juni lægges der et skolebestyrelsesmøde 19-21.
DT uddeler Skolebestyrelsens Håndbog.

Til underskrift:

_______________________________________ ________________________________________________ ____________________________________________
Nina Aarup, formand

Jens Bøndergaard, næstformand

Gitte Høj, referent

_____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
Bettina Tvistholm

Torben Mortensen

Jesper Hillebrandt

_____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
Robert Kroning

Heidi Sandholm

Lars Husted

