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Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 11. januar 2021 Kl. 17.00 – 19.00
Online via Teams

Dagsorden
Deltagere: Mette, Lene, Jan, Tatjana, Rikke, Tina, Rasmus, Lone, Susan, Leif (referent)
Afbud: Gitte
1.

Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra
sidst
Nyt fra ledelsen

3.

Nyt fra formanden

Intet nyt

4.

Nyt fra Indskolingen

Susan præsenterede sig som den ”nye” afdelingsleder for
0.-4. årg. Susan blev ansat 1. marts 2020 og har dermed
kun været ansat på skolen i få dage uden
coronarestriktioner. Susan arbejder blandt andet med
udvikling af ”praksisnær vejledning”, hvor
Herningsholmskolen er udvalgt som pilotskole i Herning
Kommune.
I indskolingen har Susan blandt andet arbejdet med
overgangen mellem dagtilbud og skole, hvor der er blevet
afstemt forventninger og muligheder med Østbyens
Børnehuse. Der er blevet arbejdet med sammenhænge
mellem dagtilbud og skole og aftalt nye samarbejdsformer.

Corona: Der er ca. 35 elever fra distriktsskolen til
nødundervisning på skolen. En del af skolens lærere
underviser virtuelt fra skolen, mens andre underviser
hjemmefra. Der er udleveret computere til elever fra 4. årg.
Undervisningen foregår online og følger som udgangspunkt
det normale skema. Dog ikke de praktisk-musiske fag. I 0.3. årg. er der udleveret forskelligt materiale og der
undervises delvist online op. Specialafdelingen er ikke
omfattet af nedlukningen.
Byggeri: Byggeudvalget er kommet videre med beskrivelse
af blandt andet multisalen og ”Torvet” der bliver det nye
ankomstområde/hovedindgang til den nye skole. På det
kommende møde skal der blandt andet prioriteres blandt de
lokaler der skal være i stueplan.
Julesamlinger blev afviklet virtuelt med deltagelse af
Gammelnok og konkurrencer for eleverne. Vi oplevede god
respons fra elever og forældre
Orientering om elevsag der er blevet omtalt i Herning
Folkeblad.
Orientering om personalesag

Susan har udarbejdet en digital folder til nye elever og
forældre på skolen. Folderen blev drøftet og der kom
enkelte forslag til ændringer som Susan tager med videre.
5.

Hvordan kan vi gøre det
attraktivt at vælge
Herningsholmskolen frem
for friskoler/privatskoler.

6.

Retningslinjer/vejledning
for brug af
Herningsholmskolens
sociale medier

7.

Evt.

Drøftelser:
- Folderen (punkt 4) uddeles også til børn fra
valgmenighedens børnehave.
- Information om trivselspædagogernes arbejde på skolen
bør fremhæves.
- Vigtigt at der informeres om skolen i alle dagtilbud i
skoledistriktet og at informationerne er let tilgængelige på
hjemmeside m.m.
- Undervisningsmateriale. Vi er på forkant f.eks. med
anvendelse af digitale materialer.
- Ordblindeindsats. Herunder kommunal og lokal indsats.
- Kontakten til børnehaverne bør styrkes f.eks. ved elever
fra skolen kommer på besøg og læser/leger med
børnehavebørnene
- Skolens musiktraditioner og samlinger bør profileres
- Lejrskoler hvor vi har et højt niveau
-Hvor skal vi profilere skolen?: Hjemmeside andre sociale
medier, herunder udarbejdelse af informationsvideoer
- Brug af medierne: Kan de ældste elever bidrage med
historier fra dagligdagen eller f.eks. overtage skolens
Instagram for en dag eller uge. Involvering af elever der går
på skolen som ambassadører i forhold til profilering af
skolen
- Gymnastikhold på skolen.
- Dagplejemødre og dagtilbud kan benytte legeplads,
hoppepude m.m.
Beslutning:
- Nedsættelse af arbejdsgruppe: Lone, Susan, Tatjana,
Tina, Mette arbejder videre og melder tilbage til bestyrelsen.
Lone indkalder til det første møde.
Brug af sociale medier blev drøftet. Skolen benytter
facebook og er for nylig startet med Instagram.
Der er brug for en intern drøftelse blandt personalet omkring
brug af facebook, så vi undgår enkelte klasser tager alt
opmærksomheden på skolens portaler og så vi får en
bredere præsentation af alle klasser på de sociale medier.
Udfordringer i forhold til GDPR regler. Skolen følger op på
om reglerne er ændret i forhold tidligere. Se evt. mere her:
https://www.datatilsynet.dk/presse-ognyheder/nyhedsarkiv/2019/sep/aendret-praksis-i-forhold-tilbilleder-paa-internettet

