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Skolebestyrelsesmøde
20. april 2022 Kl. 17.00 – 19.00
Afdelingen på Holtbjerg
Dagsorden

1.

3.

Fastansættelse af lærer Lene
Moseholt Nielsen
Godkendelse af referat fra
sidst
Nyt fra ledelsen

4.

Nyt fra formanden

- Der har været afholdt samrådsmøde. Børnefamilieudvalget orienterede om deres arbejde og der blev
orienteret om situationen i forhold til de ukrainske børn. I
”samrådets time” blev situationen omkring de kommende
bestyrelsesvalg drøftet.

5.

Nyt fra elevrådet

- Intet nyt

6.

Valg til skolebestyrelsen

- Der har været afholdt valgmøde, som var velbesøgt.
- En række forældre har meldt deres kandidatur, men
enkelte kandidater har efterfølgende trukket deres
kandidatur tilbage
- Skolens ledelse afklarer om der skal afholdes kampvalg
og forestår den videre proces

7.

Nyt fra Holtbjerg –
lederdeltager

- Der er indskrevet 90 elever p.t. og der forventes 15
børn i kommende 0. klasse
- En række ukrainske børn er på vej. 6 nye elever starter
næste uge. Der arbejdes intenst på at etablere et godt
tilbud for børnene og undersøges blandt andet om
eleverne kan følge ”online” undervisning fra Ukraine. Et
klasselokale er gjort klar og de nye elever har været på
besøg. Blandt personalet er der kolleger, som har
erfaringer fra tidligere job i forhold til at arbejde
nyankomne børn.

8.

Revidering af principper:

- Lone tilretter princippet og sender ud efterfølgende.

2.

Lene blev ansat
Godkendt
- Ansættelsessamtaler torsdag og fredag denne uge
- Orientering om personalesituationen
- Der er en gruppe ukrainske elever på vej. De første
børn starter i næste uge.
- Før påske var der fernisering på tværsuger i
specialafdelingen og i distriktsskolen var der musikcafe,
forårskoncert og skolekoncert. Alle arrangementer forløb
rigtigt godt og der var god tilslutning til arrangementerne.
Ros til personale og børn for deres engagement
- Planlægningen af det kommende skoleår er i fuld gang

9.

- Princip vedr.
klasserådsarbejdet på
Herningsholmskolen
Opfølgning på budget

10.

Nyt fra udskolingen

- Orientering om elevtal, overgange fra mellemtrin og
udskoling samt valgfag i 7.-8. klasse

11.

Evt.

- Drøftelse af de ældste elevers færdsel mellem skolen
og købmanden i de store frikvarterer. Elevrådet opfordres
til at drøfte hvordan vi undgår at der smides affald m.m.
- Skolens ledelse undersøger, om vi kan få besøg af en
ekstern ”ekspert” der kan informere eleverne om de
negative konsekvenser ved indtagelse af snus
- Der har været afholdt ”Gammel elevfest” i
specialafdelingen med deltagelse af omkring 90 tidligere
elever

- Punktet blev udsat til næste møde
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