Skolebestyrelsesmøde

den 22.august 2016 kl. 18.30-20.30 i personalerummet på Holmsland Skole

Deltagere: Jens Bøndergaard, Gitte Høj, Betina Tvistholm, Nina Aarup, Jesper Hillebrandt, Robert Kroning, Anna N. Larsen, Lars Husted, Dorthe Thomsen
Afbud: Torben Hjøllund Mortensen (Dorit Hansen, Hans Ole Lange – begge afgående)
Elevråd: er ikke valgt for dette skoleår endnu

Punkt Kort om punktet

Uddybning

1

Underskrift

Underskrift af referatet fra den 25.05.2016

2

Godkendelse af
dagsorden
Konstituering af SKB

Nye punkter eller andre ændringer til dagsordenen?

3
4

Forældremøder –
aug./sep.

5

Orientering v/skoleleder

Farvel til ”de gamle” med en lille hilsen – og god dag til de
nye.
Valg af formand og næstformand + 2 rep. til Folkeskolernes
Samråd.
Hvad skal der være ”spot-on”?
Hvem fra SKB deltager i hvilke klasser?

a)
b)
c)
d)
e)

Personalesituationen
Skolestart
Den kortere skoledag/opfølgning
Åben skole og sfo/forældredage
Den ÅBNE SKOLE – punktet er udsat

Beslutning/orientering/drøftelse/udtalelse:
DT sender den hjem til Torben til underskrift – modtaget retur.
Underskrifter OK.
Ingen.

De to ”game” var ikke med til mødet. Jens tager forbi dem med en flaske vin. Den står klar på kontoret.
Formand: Nina Aarup; næstformand: Jens Bøndergaard; referent: Gitte Høj.
Rep.til Folkeskolernes Samråd: Torben og Jens
EVA – i 2.kl. i morgen, tirsdag, hvem deltager fra Skolebestyrelsen?!
0.kl. 06.09. - 19.00-21.00 – Jesper og Nina
1.kl. 30.08. - 19.00-20.30 - Robert
2.kl. 23.08. - 19.00-21.00 - Gitte
3.kl. 29.08. - 19.00-20.30 - Torben
4.kl. 15.08. - 19.00-20.30 - er afholdt /Gitte
5.kl. 30.08. - 19.00-20.30 - Robert
6.kl. 18.08. - 19.00-20.30 - er afholdt/Jens
a) En nyansat lærer i en 50%-stilling; en anden lærer på 65% kun i dette skoleår; Richard ansat i Regnbuen,
Kaja 4t/dag til rengøring (se månedsbrev).Vores teknisk serviceleder er sygemeldt fra 1.8. – nu i gang 2
timer/dag; Martin (tidl. pedel) er hyret ind 12 timer/uge til ude + ”det grove”.

f)

6

Orientering v/formanden

7
Evt.

Efterårsfest - SKB
Forslag fra medarbejder:
SKB-mødet i oktober/DT:

Økonomi – ganske kort

a)…..
b)
Hvad/hvornår/hvordan?
Forældrearbejdsdag – ude og inde?
DT har et ønske om at få flyttet oktober-mødet/Årsmøde i
Skolelederforeningen 26./27.okt.

b)

Det har naturligvis påvirket skolestarten at være uden tsl, men hvis vi ser lidt bort fra nogle få praktiske
ting, må vi vist sige, at vi har fået startet godt. 94 elever, 9 nye i 0.kl., nyt træ i skolegården; 3.kl. – tur til
Viborg - Hede-selskabet og Alberte Vinding; Teateret Oms jubilæum.
Landsdækkende fokus på mobning ved skolestarten - se folder
c)
Opfølgning ifølge bilag (udleveret på mødet)
d) Åben skole og sfo i dag, mandag – ca. 10 gæster heriblandt Lennart Quist. Åben Skole og SFOdage/forældredage 2016-2017: 22/08-2016; 05/09-2016; 11/10-2016; 08/11-2016; 14/12-2016; 23/022017; 05/05-2017.
e) Den ÅBNE SKOLE – en del af Skolereformen – udsat
f)
Økonomi – ganske kort: Efter juli måned er den totale forbrugs%=54,6 og vi ligger dermed under max.,
der er 58,3%. Langtidssygdom gør dog, at vi uden tvivl vil blive udfordret på lønudgifterne i den sidste del
af 2016, da disse efter juli allerede ligger på 58,1%.
a) Jens følger op på økonomi i næste uge
b) Der ønskes mere info fra ledelsen til skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen vender tilbage med et udspil til medarbejderne.
God idé.
Oktober-mødet flyttes til den 25. 10.2016

Nina: sfo uden lukkedage?
Udsat punkt: Den åbne skole – en del af Skolereformen

Punkter til næste møde:
Til underskrift:

___________________________________________ ______________________________________________
Nina Aarup, formand, forældrevalgt

Jens Bøndergaard, næstformand, forældrevalgt

____________________________________________ _________________________________________ _______________________________________________
Bettina Tvistholm, forældrevalgt

Torben Mortensen, forældrevalgt

Gitte B. Højbjerg, referent, forældrevalgt

___________________________________________ __________________________________________ ________________________________________________
Robert Kroning, forældrevalgt

Lars Husted, medarbejderrep.

__________________________________________ __________________________________________
Anna N. Larsen, medarbejderrep.

Dorthe Thomsen, ledelsesrep.

Jesper Hillebrandt, forældrevalgt

