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SKOLEBESTYRELSESMØDE 
ONSDAG DEN 5. FEBRUAR 2020 KL. 17.00 – 19.30 

MØDELOKALET PÅ SJÆLLANDSGADE 
                    

Dagsorden 
 

1 Godkendelse af referat fra sidst Godkendt 

2 Nyt fra formanden Information om, at Mette ønsker at træde ud af besty-
relsen fra næste valg 

3 Nyt fra ledelsen, herunder skole-
byggeri 

Rene har opsagt sin stilling. Der ansættes en afde-
lingsleder til Holtbjerg og en SFO leder. Stillingerne 
bliver opslået i den nærmeste fremtid med forventet 
tiltrædelse 1. maj, Hele bestyrelsen ønsker at have 
mulighed for at indgå i ansættelsesudvalget. Elises 
ansættelse bliver forlænget til 1. maj for at afhjælpe 
ovenstående. 
Orientering om situationen på Holtbjerg herunder 
økonomi. Ledelsen har været i dialog med CBL og det 
er besluttet at ansætte 3 lærere, som kan have fokus 
på co-teaching og andre udviklingsområde 
Byggeri: Det pædagogiske grundlag er udarbejdet og 
sendt videre til bearbejdning. Trafikforholdene er ana-
lyseret og der er lavet foreløbige planer for tilkørsels-
forholdene under og efter byggeriet.   
 

4 Nyt fra elevrådet Formændene har deltaget i fællesskabsfestival, hvor 
der blev arbejdet med forskellige workshops. Det Fæl-
les Elevråd havde en ”stand” hvor der blev fortalt om 
aktiviteterne i elevrådet til skole- og institutionsledere 
Ønske om etablering af ”antoniusmur” i skolegården 
 

5 Kvalitetsrapport center for Børn og 
læring: 
Vi skal udarbejde skolebestyrelsens 
udtalelse 

Kvalitetsrapporten blev gennemgået. Lene laver et 
udkast til udtalelsen 
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6 Valgmøde d. 16 marts – fastlæggel-
se af indhold 

Valglisten for opstillings- og stemmeberettigede er til-
gængelig på kontoret. Lone laver et ”indstick” som 
vedlægges programmet for forårskoncerten. Bestyrel-
sen mødes d. 25.2 og planlægger et ”event” der afvik-
les i forbindelse med forårskoncerten.  
 

7 Nyt princip for flytning mellem afde-
linger og mellem klasser 

Lone og Leif arbejder videre med princippet. Der ud-
arbejdes et udkast, hvor dette princip skrives sammen 
med princip for klassesammensætning og undervis-
ningens organisering 
 

8 Revidering af: Princip vedr. Klasse-
rådsarbejdet på Herningsholmsko-
len 

 
Udsat 

9 Princip for SFO  
Udsat 

10 Evt.  
 

 
 
 


