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Skolebestyrelsesmøde
torsdag den 26. november 2020 Kl. 17.00 – 19.00 Mødelokale
på Sjællandsgade
Deltagere: Sarah, Nejla, Lene, Gitte, Verner, Rasmus, Tina, Tatiana, Jan, Lone og Leif
Afbud: Mette og Rikke
1.

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

2.

Nyt fra ledelsen

Karin Balle fratræder med virkning fra 30.11. Ansættelse af
barselsvikar for Mia er netop faldet på plads.
Information om aktiviteter i december som i år er lidt
anderledes end tidligere p.ga. corona situationen. Vi forventer
blandt andet at afvikle en koncert i hold sidste skoledag inden
jul.
To elever har skiftet fra afdelingen på Holtbjerg til afdelingen
på Sjællandsgade.
Vi har modtaget resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen. 200 forældre har responderet. Resultaterne
viser at langt størstedelen af forældrene er overvejende
tilfredse med skolen. Herningsholmskolen placerer sig på linje
med resultaterne fra Herning Kommune
Information om tiltag i forbindelse med Fællesskabsstrategien. Personalet arbejder med opgaver omkring
opbygning af relationer.
I SFO’en er man i gang med at lave et årshjul, der beskriver
aktiviteter m.m.
Byggeudvalget er i gang med en detaljeret gennemgang af
faglokaler og andre lokaler.

Nyt fra elevrådet

Der har været møde i elevrådet. 9. årg. vil gerne bruge
delelokalet i pauserne. Ledelsen undersøger mulighederne.
Der er udfordringer med 8. årgangs toiletter, som benyttes af
andre børn og voksne.
Elevrådet har været med til at udvælge produkter til den nye
mælkeautomat.
Henvisning til referat fra møde i Børne- familieudvalget d.
11.11., hvor der kan findes en del materiale omkring byggeriet
bl.a. det pædagogisk- arkitektoniske program.
Der har været samrådsmøde hvor ny arbejdstidsaftale for
lærere er blevet gennemgået

3.

Nyt fra formanden

4.

Nyt fra Specialafdelingen

Verner orienterede om tilbuddet. Målgruppen er elever med
generelle indlæringsvanskeligheder. Der arbejdes ud fra en
helhedspræget pædagogik som tager afsæt i den enkelte
elevs behov og kompetencer. Eleverne har samme antal
lektioner som jævnaldrende elever i distriktsskolen, dog er

5.

Revidering af:
”Kommunikationsstrategi”
”Princip vedr. lejrskoler og
hytteture”
”Forældrefolder Holtbjerg”

6.

Information om ny
ordblindeindsats

7.

Evt.

der flere lektioner i de praktisk-musiske fag. I indeværende
skoleår er 51 elever indskrevet fordelt på 6 grupper. Der er
tilknyttet SFO til skoletilbuddet, hvor en del af personalet er
ansat både i skole og SFO, hvilket bidrager til at skabe
sammenhæng i tilbuddet. En del af eleverne i afdelingen har
mulighed for at deltage i et week-end tilbud som også
administreres af skolen.
Kommunikationsstrategien blev gennemgået og revideret.
Princip for lejrskole og hytteture ændres så der med virkning
fra kommende skoleår er én overnatning i 4., 5., 7. og 8. årg.
samt fire overnatninger på 6. og 9. årg.
Forældrefolderen blev gennemgået og enkelte rettelser
tilføjet.
I Herning Kommune er der afsat ressourcer til ansættelse af
en ordblindelærer på alle skoler med udskoling. Anne er ansat
i stillingen og skal forestå særlige forløb for ordblinde elever.
Januarmødet udvides og afsluttes med et ”nytårstaffel”
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