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Skolebestyrelsesmøde 17. maj 2022 Kl. 17.00 – 19.00
Mødelokalet på Sjællandsgade
Dagsorden
Afbud fra elevrådet, Tatiana og Gitte

1.

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

2.

Nyt fra ledelsen

3.

Nyt fra formanden

4.

Nyt fra elevrådet

-Der har været afholdt byggemøde, hvor de 3 projekter
blev gennemgået af ”fagdommerne”. Et projekt er blevet
udvalgt og skal endelig godkendes i BFU og herefter kan
projektet offentliggøres.
-Der er ansat 2 nye børnehaveklasseledere og en lærer til
specialafdelingen.
-Der er stillingsopslag til barselsvikariat til 1. klasse, en
matematik- og fysiklærer til udskolingen samt 3
pædagoger til specialafdelingen. Der er
ansættelsessamtaler i næste uge
-Onsdag er der møde for lærer og børnehaveklasseledere
omkring fagfordeling for kommende skoleår. Dansk- og
matematiklærere udmeldes til elever og forældre i den
nærmeste fremtid.
- Har deltaget i byggemødet
- Bestyrelsen har konstitueret sig for den kommende
periode, hvor Mette og Jan fortsætter som henholdsvis
formand og næstformand
- Afbud

5.

Nyt fra indskolingen

- Der er indskrevet omkring 45 elever til kommende 0.
klasse. En del elever og forældre har været på
rundvisning
- I april blev der afviklet ”aktivitetsdag” for børn i
distriktet som endnu ikke er startet i skole.
Arrangementet var en succes med omkring 150 deltagere
Det er besluttet at dagen skal gennemføres hvert år
fremover. Bestyrelsen giver stor ros til personale og børn
for gennemførelse af arrangementet
- Det er besluttet, at Herningsholmskolen skal være en
musikprofilskole med virkning fra kommende skoleår. En

række tiltag skal sættes i gang for at opnå en certificering.
Der skal blandt andet udarbejdes et årshjul for elevernes
deltagelse i aktiviteter m.m.
- Udkastet blev godkendt med enkelte rettelser

6.

Nyt princip: Princip vedr.
deltagelse i ansættelsessamtaler
MED udvalget på
Herningsholmskolen ønsker, at
bestyrelsen udarbejdet er princip
vedr. deltagelse i
ansættelsessamtaler. Udkast til
nyt princip er vedhæftet.

7.

Opfølgning på budget – punkt
udskudt fra seneste
bestyrelsesmøde

8.

Skolebestyrelsens overordnede
mål og prioriteringer for det
kommende skoleår samt
revidering af årshjul for
bestyrelsen.

- I årshjulet flyttes punktet ”timefordelingsplan” fra
marts til februar
- I juni tilføjes punktet ”Skoleplan” og i august tilføjes
punktet ”Godkendelse af ferieplan”
- Punktet ”ansættelsessamtaler” slettes

9.

Evt.

- Der er indskrevet i alt 12 ukrainske børn. De går alle på
afdelingen på Holtbjerg og en ukrainsk lærer er ansat

-Budgettet blev gennemgået og efterfølgende godkendt
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