
Referat af skolebestyrelsesmødet d. 01.10.19 

Deltagere:  

 

Afbud fra: Lise Kølner (lærerrepræsentant) og Alberte (elevråd) 

1. Godkendelse af referat fra sidst Tjek! 

2. Nyt fra elevrådet -  

3. Ledelsen informerer 

 

a. Skoledistrikter 

b. Ordblindecamp og PlanT 

c. Medarbejdersituation 

 

a. Jesper har haft møde med René, skoleleder 

fra Rosengårdskolen og lavet en aftale om 

ændringer i distriktsgrænserne mellem Holluf 

Pile Skole og Rosengårdskolen. 

Forvaltningen kigger på det lige nu, om det 

kan lade sig gøre. Bestyrelsen bakker op om 

forslaget.  

b. 2 elever fra ungemiljøet har netop været på 

PlanT, og i november deltager 8 elever fra 

HPS på Kommunens nye Ordblindebootcamp 

i november. 

c. Bestyrelsen orienteres om sygemeldinger og 

vikariater 

 

 

4. MOT i Ungemiljøet - Tre elever på 8. årgang er udvalgt til 

MOTivatoruddannelse. De har alle skrevet gode 

ansøgninger. Eleverne følges med elever fra 

Seden Skole. 

5. Digital dannelses-princippet - Bestyrelsesmedlemmerne har mødt det på langt 

de fleste forældremøder. 

- Mobilhotellerne bliver flittigt brugt fra 5.-9. årgang 

- I konkrete sager omkring devicebrug, er det rigtig 

godt, at skolen har fået princippet, så alle ved, 

hvad principperne for brugen af devices er. 

6. Ledelsens vision - Vi udvikler børn og unge, der kan forandre 

fremtiden. 

- Retningsgivende for beslutninger for skolen 

- Skal kunne effektmåles 

- Lærerne, pædagogerne og bestyrelsen har givet 

forskellige bud på, hvad den konkrete 

oversættelse er. 

- Det mest interessante vi har drøftet:  

Gruppe 1: Faglighed og fordybelse er 

grundstenene for, at vores elever kan kigge ud 

mod verden. 

Gruppe 2: Hele mennesket, både faglighed og 

social udvikling. Vi skal forberede vores børn på 

det der venter. 

7. Andre mødesteder end HPS 

Når elever skal transporteres eller transportere 

sig selv. 

- På 6. og 7. årgang kører klasserne samlet med 

en lærer. Hvis forældrene giver tilsagn, kan 

eleverne godt dreje af på hjemvejen.  

  

- På 8. og 9. årgang er der altid et tilbud om at 

følges med en lærer, men eleverne må også selv 

sørge for transport frem og tilbage. 

 

- Om eleverne der selv kommer frem og ikke 

bruger hjelm. På trods af, at lærerne ved hver en 

given lejlighed opfordrer til, at de skal bruge det.  

Aftales der følgende: Når man vælger selv at 



transportere sig, så har eleven (og forældrene) 

ansvaret selv ansvaret for trafiksikkerheden frem 

og tilbage og brugen af hjelm. Vi påpeger det 

selvfølgelig. 

8. Spisepausen i børnemiljøet - Der afsættes 20 min til spisepausen i 

børnemiljøet. Men forældrene har oplevet en 

forskellighed i, hvor længe børnene har haft til 

spisepausen. 

- Der kommer flere fyldte madpakker hjem, og 

børnene siger, at de ikke har tid. 

- Flere forældrehenvendelser til bestyrelsen 

omkring det.  

- Dette drøftes videre med lærerne i børnemiljøet.  

9. Eventuelt 

a. Trivselsundersøgelsen 

b. Erhvervspraktik 

-  Der orienteres om trivselsundersøgelsen 

- Skolebestyrelsen bakker op om skolens nye 

udarbejdede skriv om erhvervspraktik på Holluf 

Pile Skole. 

10. Punkter til næste møde - Trivselsundersøgelsens resultater 

- Baderegler 

- Forældremøderne, principper for 

skolehjemsamarbejdet 

- Egenbetaling 

 


