Skolebestyrelsen for Holstebro Skoleordning
Referat
Mødedato: Tirsdag d. 6. december
Tid:
Kl. 19.00 – 21.30
Sted:
Rolf Krake Skolen
Følgende var fraværende: Carsten Baun, Annette Staghøj, Bjarne Pedersen Engstrøm, Anna Mathiesen,
Jennifer Rosebrock

Punkt 1: Godkendelse af referat.
Referat fra 2. november er godkendt.
Punkt 2: Nyt fra elevrådene (10 min.)
Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen, hvor elevrådene kan komme med input samt
fortælle, hvad de aktuelt arbejder med.
Punktet er til drøftelse.
Beslutning:
Status fra Rolf Krake og Nørreboulevard
Punkt 3: Principper for klassedannelse (30 min.)
Sagsfremstilling:
Skolebestyrelsen har udpeget en række overordnede principper, som de har ansvaret for at
udarbejde.
I forhold til det kommende skoleårs planlægning er der behov for, at skolebestyrelsen fastlægger
principper for klassedannelser. Det vil ske med udgangspunkt i de principper, der tidligere har
været gældende på skolerne. Se skoleporten
Skolelederne vil på mødet komme med et udkast til videre drøftelse.
Punktet er til drøftelse
Bilag: Forældrepjecen omkring arbejdet med skolens principper.
Beslutning:
Udkast blev drøftet og bearbejdet. Se bilag.
På kommende møder fortsætter arbejdet med principperne. Skolelederne kommer med oplæg til videre
bearbejdning.
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Punkt 4: Elevrådsrepræsentanter fra Sct. Jørgen (10 min.)
Sagsfremstilling:
Der er dukket et spørgsmål op vedr. elevrådsrepræsentation fra Sct. Jørgen Skolen, da de resten af
dette skoleår kan betragtes som en selvstændig enhed.
Det kan løses med en af to muligheder:
1. Elevrådet inddrages på Sct. Jørgen og er i tæt kontakt med skoleleder Solveig Mogensen
omkring, hvad der foregår som kunne være relevant for dem. I praksis er det sådan, at de
trækkes ind ad hoc ved relevante forhold.
2. Elevrådet inviteres med til skolebestyrelsesmøder i fællesbestyrelsen.
Punktet er til drøftelse
Beslutning:
Det besluttes, at elevrådet på Sct. Jørgens Skole inviteres med skolebestyrelsesmøderne fremover
Punkt 5: Profilering af skolebestyrelsen (15 min.)
Sagsfremstilling:
Hvordan kan vi som skolebestyrelse profilere vores arbejde ud til den samlede forældregruppe?
Punktet er til drøftelse
Beslutning:
Det besluttes, at skolelederne tager kontakt til kommunikationsafdelingen for at drøfte med dem,
hvilke muligheder, der vil være effektfulde for at brede de gode historier ud til forældrene. Punktet
skal gendrøftes på kommende møde.
Punkt 6: Forretningsorden til godkendelse (5 min.)
Forretningsordenen er nu færdigredigeret, og den skal således godkendes.
Punktet er til orientering
Bilag:
Forretningsordenen
Beslutning:
Forretningsordenen er godkendt.
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Punkt 7: Orienteringspunkter (15 min.)
-

-

-

Budgetopfølgning fra skolerne mod årsafslutning. Skolerne overholder de forventede
budgetter.
Tilbagemelding fra Informationsmøder for forældrene fra Sct. Jørgen på Sønderland og
Rolf Krake. Der var begge steder god tilslutning til møderne samt en positiv forventning til
kommende skoleår.
Tilbagemelding vedr. profilrådene på de tre skoler. Der har i forlængelse af artikel i
Dagbladet meldt sig yderligere to kandidater til profilrådene på henholdsvis Sønderland og
Rolf Krake. Bestyrelsen skal på næste møde godkende deres eventuelle indtræden.
Tildelingsmodel for SFH’erne. Den er under udarbejdelse, og der kommer et forslag i høring
først i det nye år.
Datoer til møder i foråret. Skolelederne kommer med et oplæg til forårets møderække.

Punkt 8: Eventuelt (5 min.)
-

-

Sønderlandskolen har fået nej til at måtte lease en ny legeplads.
Drøftelse omkring lokaletilpasning på Rolf Krake Skolen. Der var forslag om at bede skoleafdelingen
deltager på kommende skolebestyrelsesmøde for at få et samlet overblik omkring de tre skolers
udfordringer til sommer, når de skal stå klar og modtage nye elever.

