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Referat fra skolebestyrelsesmødet den 22 januar 2018.
Til stede var:
Lene Langelund, Mette Odder, Rasmus Kofod, Lone Krog, Malene Engelbredt, Martin Merrild, Gitte Bertelsen, Leif Nielsen, Torben Frandsen og Verner Østergaard.
Fra elevrådet: Frida og Frederik

Afbud: Peter Hylddal, Mette Hamann
1. Godkendelse af referat:
a. Skolefest – sættes på som et punkt på februar mødet.
2. Nyt fra ledelsen:
a. Byggeriet er færdigt midt i maj.
b. Kvalitetsrapport. Denne skal afleveres 28 februar – og skal udarbejdes
i dialog med skolebestyrelsen. Skoleledelsen udarbejder to siders
tekst til skolebestyrelsen – og punktet sættes på til februar mødet.
c. Der har været ansættelses samtale i dag, der var tre til samtale. En af
de tre ansættes.
3. Nyt fra formanden:
a. Intet nyt at berette.
4. Nyt fra elevrådet: Der var mange gode forslag, og flere vil indgå i den videre
planlægning. Godt og velforberedt arbejde fra elevrådet, relevante tiltag som
der kan arbejdes videre med:
a. Nyt fra elevrådsmødet i fredags:
i. Der er ønske om et lokale til gruppearbejde. Lokalet skal være låst i pauserne.
ii. Overbygningen får fx 5000,- og når der så bliver ødelagt noget, betales af dette beløb. Det beløb der er til overs – må
eleverne anvende til egne tiltag. Formålet er, at forbedre
holdningen til møblement og lokaler i overbygningen.
iii. Elevrådet vil gerne fremstille plakater, som skal være med til
at passe bedre på de nye toiletter.
iv. At elevrådet hjælper andre elever der måske har det svært
og/ eller fx ikke har nogen at tale med.
v. Slogans: Herningsholmskolen har plads til flere ugler.
vi. Flere vandautomater til 8 og 9 – der er ingen på deres gang.
vii. Ønske om klublokale til frikvartererne.
viii. Der er ikke den store ønske om en overbygningsfest alligevel.
Derfor aflyses denne.
ix. For det samlede elevråd gælder: ” Vi vil ikke bare sidde og
snakke om skolen – vi vil også gerne gøre noget”
5. Antimobbestrategien – den endelige udformning:
a. Sætningen under digitale midler: Alle lærere har ansvar for
……………….udelukkes.
b. Under forældresamarbejde: Der etableres legegrupper – ændres til :
Der opfordres til oprettelse af legegrupper.
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c. Med ovenstående ændringer blev Antimobbestrategien godkendt.
6. Revidering af principper:
a. Princip for understøttende undervisning: Slettes.
b. Princip for fællessamlinger: Slettes.
c. Principper vedr. uddeling af løbesedler/ tryksager samt digitale opslag
på intra på Herningsholmskolen. Ingen ændringer.
d. Princip for klassesammensætning
i. I forbindelse med….. slettes.
ii. De tre linjer der begynder med: I foråret afholdes….. slettes.
iii. De to linjer der begynder med: Ved klassesammensætning
…… slettes.
e. Principper for samarbejdet mellem skole og hjem … Slettes.
f. Princip vedr. skole – hjemsamtaler og forældremøder på Herningsholmskolen. Ingen ændringer.
7. Valg til skolebestyrelsen:
a. Valget til skolebestyrelsen undersøges indgående. Lone undersøger
proceduren.
8. EVT.

Verner Østergaard.
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