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Referat fra skolebestyrelsesmødet den 13 november 2017.
Til stede var:
Mette Hamann, Lene Langelund, Mette Odder, Rasmus Kofod, Lone Krog, Malene
Engelbredt, Martin Merrild, Gitte Bertelsen, Leif Nielsen og Verner Østergaard.
Fra elevrådet: Frida.

Afbud: Peter Hylddal, Torben Frandsen, Frederik fra 7 klasse.
1. Referatet godkendt.
2. Elevråd:
a. Frida 7 klasse:
i. Lokale nr. 20 er blevet lås i frikvartererne – det er en god ting,
så er der orden når vi skal anvende lokalet.
ii. Fagugerne ligger for tæt.
iii. Ønsker: Flere vandmaskiner, fest for overbygningen – en galla fest.
iv. Madordningen er god.
b. Frederik 7 klasse
3. Nyt fra ledelsen:
a. Anlægsarbejdet er i gang. Vi venter stadig på tegninger – som vi kan
fremvise til orientering. Alt er færdig midt i marts. Martin giver lagkage
såfremt alt er færdigt midt i marts.
b. Lærer Stefan er ansat første november.
c. Ansøgningsfristen for en vikar er første december - for Mette Vig som
går på barsel.
d. Vi har sagt farvel til to lærere: Pernille Bruun og Søren Thisted, som
har søgt nye udfordringer.
4. Nyt fra formanden:
a. Lene og Martin refererede fra samrådsmødet:
Gruppearbejde om demokratiet i skolen – hvordan kan forældrene og
elevrådet inddrages mere? Mange gode råd blev formidlet: opmærksom på skolebestyrelsens arbejde, opmærksom på elevrådsrepræsentanterne i skolebestyrelsen, et årligt møde med klasserådsrepræsentanterne, mere på facebook.
5. Princip for fagfordeling.
a. Princip for skoledagens organisering på Herningsholmskolen – blev
vedtaget. Denne erstatter princippet for undervisningens organisering.
6. Centerskrivelse:
a. Gav anledning til en drøftelse af centeret, visitering, antal elever, lærere osv.
b. Der ønskes en mere skarp skrivelse med ønske om dialog med Herning Kommune.
c. Udsendes så igen til skolebestyrelsen.
7. Vores antimobbestrategi – i forhold til lovgivning:
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a. Den udsendte antimobbestrategi overføres til skabelonen: Herningsholmskolen står sammen om mobning.
b. Der skal tilføjes, at der findes en klageinstans.
8. EVT.
a. Ønske om skolefest – diskoaften. Et stort ønske fra forældre og elever.
Hvilket elevrådet bare kan arbejde videre med til afholdelse i dette
skoleår.
b. PIXI bogen – det gode forældresamarbejde. Lone får styr på det.
Verner Østergaard.
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