Referat fra Skolebestyrelsesmødet
Skoleåret 2018/19
Mødet afholdes onsdag d. 29. august 2018 kl 20.10-21.30 på Sønderlandskolen.

Afbud fra:

Emne
1.

Hvad skal vi udrette

Proces

Tid:
15 min.

Konstituering
2.

15 min.

Mødeplan og andre
ideer til aktiviteter
herunder årsberetning

3.

10 min.
Afgørelsen fra UVM om
Ny skoleordning i
Holstebro by

Beslutning
Daniel Søgaard er valgt som formand
Dorte Frejo Rasmussen er valgt som næstformænd
-

Den udsendte mødeplan er godkendt.
Det bliver nedsat et udvalg til at planlægge en fællesdag
for skolebestyrelsen. Udvalget består af Anne Toft (NBS),
Tanja Cortz (SØ), Lise Frølund (NBS) og Johannes Funch
(SØ). Datoen for arrangementet er d. 24. oktober – sidst
på eftermiddagen og frem.
- Der opfordres til, at årsberetningen tænkes ind i et
fremtidigt forældrearrangement. Der er forskellige
forslag om eksempelvis foredrag vedr. forældreroller,
om en tydeliggørelse af skolebestyrelsens arbejde eller
om brugen af de sociale medier.
- Vi vil på næste møde se på et forslag til et årshjul for
skolebestyrelsens arbejde.
Forvaltningen har netop fået at vide, at den tilpassede
styrelsesvedtægt ikke kan godkendes af
Undervisningsministeriet. Vi afventer derfor et nyt udspil fra
forvaltningen.
Skolebestyrelsen undrer sig over, at Skole og Forældre ikke har
henvendt sig til forældrene vedr. tvisten omkring

4.

30 min.

Høring på budget 2019

5.

styrelsesvedtægten. Daniel tager derfor kontakt til
forældreorganisationen igen for at komme i dialog med dem.
Punktet sættes på igen til næste møde.
Følgende punkter blev bragt frem:
- Generelt er der ikke mange bevægelser på budgettet.
- På vores område er det mest indgribende en samling af
sprogklasserne og asylklasserne fra henholdsvis RK, SØ
og HKU på en matrikel. Umiddelbart er der endvidere
tale om en relativ lille besparelse. Der er stor bekymring
for, at de bliver en for stor enhed, hvilket kommer til at
vanskeliggøre integrationen. Det tætte samarbejde vil gå
tabt, hvis sprogklasserne ikke er i tilknytning til
almenområdet. Fremtidigt vil der være et behov for
ledelse tæt på, hvis sprogklasserne bliver placeret på en
ekstern adresse.
- Der er ikke set på normeringen til styrkebørn i SFH’en.
Antalsmæssigt er begge skoler langt over det antal, der
reelt bliver givet ressourcer til. Det betyder, at
ressourcer fra almen er med til at finansiere
styrkeklasserne.
- Undrer sig over, at der ikke er angivet et anlægsbudget
til udskiftning af pavillonerne på RK.
- Der ligger ikke noget politisk signal om, at der skal
tilføres flere midler til folkeskoleområdet.

5 min.
Punkter til næste møde
-

Børn, der har udfordringer i skolen. Hvordan giver vi dem
et værdigt skoletilbud, mens de venter på visitation?

6.

5 min.

Eventuelt

7.
8.

Den nye fælles hjemmeside har følgende adresse:
www.holstebroby.dk
- Hjemmesiderne skal opdateres med rette
skolebestyrelses- og profilråd medlemmer.
- Principper skal ligge på skolernes hjemmeside.
- Listen med skolebestyrelsesmedlemmer skal opdateres.

