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SKOLEBESTYRELSESMØDE 
TIRSDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 17.00 – 19.00 

MØDELOKALE PÅ SJÆLLANDSGADE 
 
 
 
                    
 

Dagsorden 
 
 
 

1 Godkendelse af referat fra   Godkendt 

2 Nyt fra ledelsen  - Barselsvikar ansat 
- Ansøgere til ny TSM er udvalgt. Ansættelsessam-
taler afholdes på torsdag 
- Skolens ”løfteevne” i forhold til 9. årgangs resulta-
ter ved afgangsprøven er opgjort med udgangs-
punkt i de socioøkonomiske forhold. Vi er placeret 
som nr. 32 på landsplan, hvilket er meget flot 
- Besøg af nye chefer fra CBL.  
- Personalemøde om byggeri. Der blev arbejdet i 
grupper omkring fagspecifikke behov. 
- Fodboldskoleholdet blev hyldet ved seneste sam-
ling efter at være blevet blandt de 32 bedste hold i 
DK 
- Kommende 0. årg. Der er indskrevet 33 børn til 
afdelingen på Sjællandsgade og 22 til afdelingen 
på Holtbjerg.  
- Der er sendt en ansøgning til CBL om at udsætte 
overførslen af ”skolestartere” fra 1. april til 1. august 
- Orientering om sag, der er indberettet til ligebe-
handlingsrådet 
- SFO: Der er indkommet 2 opsigelser fra pædago-
giske medarbejdere 

3 Nyt fra elevrådet  - Fra 8. årg. er der kommet et forslag om at lave en 
restaurant, for at tjene penge til den kommende 
lejrskole. Eleverne arbejder videre med dette 
- Møde i det fælles elevråd d. 18.12 

4 Nyt fra formanden  - Intet nyt 
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5 Skolebyggeri  - Infrastruktur: Trafiksituationen skal analyseres 
blandt andet ved hjælp af droneobservationer 
- Personalemøde (Se ovenfor) 
- Byggeudvalget skal besøge Hellerupskolen i de-
cember. Lærerne fra byggeudvalget skal i praktik 
på Hellerupskolen, hvor de skal følge en kollega i 
løbet af en skoledag. Hellerupskolen er opbygget 
som en ”åben plan” skole uden faste klasselokaler, 
men med et særligt område, hvor en årgang er 
samlet.  

6 Kommunikationsstrategi – 
Endelig beslutning 

1 bilag - Kommunikationsstrategien drøftes årligt og indar-
bejdes i bestyrelsens årshjul. 
- Enkelte ændringer blev tilføjet. LK retter til 

7 Budget 2020  - Budget for 2019 blev kort gennemgået.  
- Orientering om ny tildelingsmodel for 2020 
- Ved næste møde kigger vi nærmere på forbruget 
for kontiene ”elevaktiviteter og undervisningsmidler” 

8 Valgperiode for forældrere-
præsentanter – nu mulighed 
for 2 år 

1 bilag - Fremover er alle forældrevalgte som udgangs-
punkt valgt for 2 år 

9 Princip for SFO og beskrivelse 
af SFO på hjemmesiden 

1 bilag - Udkast til princip blev udleveret.  
- Der tilføjes et afsnit om samarbejde mellem skole 
og SFO samt om overgange mellem skole og SFO. 
Rene og Lone arbejder videre med princippet 
- Efterfølgende skal der udarbejdes mål- og ind-
holdsbeskrivelse 

10 Evt.  Institut for Menneskerettigheder har indgivet en 
klage til ligebehandlingsnævnet vedr. Byrådets be-
slutning om at åbne en afdeling af Herningsholm-
skolen på Holtbjerg. Dette blev drøftet. Det er vores 
overbevisning, at vi som skole har løst opgaven 
med åbningen rigtig godt, og at vi oplever glade 
børn og forældre på Holtbjerg.  
Det blev understreget, at alle i bestyrelsen har ret til 
at ytre sig frit om sagen mod Herning Kommune 
 

 
 


