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SKOLEBESTYRELSESMØDE
TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR 2018 KL. 17.00 – 19.00
MØDELOKALE 1
Tilstede: Lone Krog, Leif Nielsen, Rasmus Kofod, Torben Frandsen, Lene Langelund, Mette Hamann, Martin Merrild, Mette Bak Odder & Malene Engelbredt

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt!
Nyt fra ledelsen
Ikke meget nyt fra ledelsen.
- Fastelavnsfesten var en succes. Alle havde en
god formiddag. Fra 6.klasse og op efter er de
færreste børn udklædte. Vi har sagt velkommen
til en ny medarbejder – Helle der har overtaget
Anders Ørskovs skema. Julie er starter som
klasselærer i 1.b efter Didde. Mht. byggeriet er
det sidste nye, at legepladserne først er færdige
sidst i juni. Lone fortæller om en rykker vedr. de
tre små trampoliner, der skal placeres ved Indskolingshuset. Leif får opgaven overdraget fra
Allan Sandfeldt fra Uniqa.
Nyt fra formanden
- Tatjana (mor til Tino 2.c) ønsker at stille op til
skolebestyrelsen.
Nyt fra elevrådet
- Elevrådet er ikke tilstede, men de to unge mennesker er meget aktive, og interesseret i at gøre
en forskel på skolen. De er begyndt at arbejde
med antimobbestrategien. De drøfter blandt andet, hvordan man kan forebygge mobning på
skolen. Næste gang der er fællessamling i hallen, ønsker de at fortælle alle børn lidt om elevrådet, og hvad de arbejder med.
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Beslutning
Orientering

Orientering

Orientering

Kvalitetsrapport – bilag blev udsendt 23. januar
- Ledelsen har lavet et forslag til, hvordan kvalitetsrapporten kan se ud. Rapporten er delt op i
skolebestyrelsens udtalelse og skolelederens
udtalelse. Sidst i dokumentet ses resultat bemærkninger. Skolebestyrelsen er tilfredse med
udkastet.
- Sidste afsnit i skolebestyrelsens udtalelse skal
slettes, da det skal stå under skolelederens udtalelse.
- Lone sender kvalitetsrapporten. Rapporten
kommer til at ligge på Intra senest 31.03.2018.
-

Drøftelse/Beslutning

Timefordelingsplan
- Leif gennemgår timefordelingsplanen, der udarbejdes hvert år. Vi ligger over det vejledende
timetal i de fleste fag, dog ikke i musik og H/D &
mad. Fra 3.klasse og op efter kan man som elev
vælge frivillig musik, kor, samba mm, og på den
måde får man mulighed for mere musik. I
6.klasse har vi p-fag. Det betyder, at eleverne
også her har mulighed for at vælge musik.
- 7.klasse har konfirmationsforberedelse, og det
ligger indenfor den almindelige undervisning.
Ansøgning om kortere skoledag?
- Lone fortæller, at man som skole kan ansøge
om kortere skoledage. Det skal dog være udgift
neutralt, og det er svært, da de mindste elever
har brug for pasning i Mejsen/Holmen. Sidste
skoleår søgte Herningsholmskolen ikke om kortere skoledage. Der diskuteres for og imod.
Skolebestyrelsen beslutter i fællesskab med ledelsen, at der i det kommende år ikke søges om
kortere skoledage.
Skolefest for indskoling og mellemtrin.
Drøftelse af muligheden for at forældreråd og elevråd
kan arrangere skolefest i år.
- Det drøftes, om der er nok forældre på skolen,
der ønsker at medvirke til planlægningen, hvis
der skal arrangeres en skolefest for indskolingen & mellemtrinnet. Kulturfesten afholdes kun i
år, og til næste skoleår gentages den ”traditionelle” skolefest.
- Det er besluttet, at skolebestyrelsen ikke arrangerer en skole/discofest i indeværende år.
Valg til Skolebestyrelsen 2018
- Tidsplan for valg til skole og fællesbestyrelser
2018 kan rekvireres hos Lone krog. Valget må
gerne foregå elektronisk. Udmeldingen til forældre sker via Intra. Informationen skal ske løbende. Det skal være synligt på Intra, hvem der stil-
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1 Bilag

Orientering

ler op efter valgmødet.
Herunder valgmøde d. 20. marts
- Valgmødet (orienteringsmøde) er kl. 17.00 i fysiklokalet. Det er muligt, at blive skrevet på kandidatlisten denne aften. Lene Langelund fortæller på valgmødet, hvad det vil sige at sidde i
skolebestyrelsen, og hvad der arbejdes med.
Revidering af principper:
Princip vedr. lejrskoler og hytteture
- Godkendt (Lone retter en slåfejl)
Princip Klasserådsarbejdet på Herningsholmskolen
- Godkendt (Lone retter en slåfejl)
Evt.
Lene spørger, hvor antimobbestrategien skal
være tilgængelig. Lone finder et synligt sted på Intra.
Forældrefolderen flyttes om ca ½ års tid.
Lone reviderer ”om skolen” på hjemmesiden.
Tak for i aften …..

Vi starter med lidt let at spise.
Med venlig hilsen
Lene
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