Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 7/12 2017
Tidspunkt: kl. 17-19
Mødeleder: Jóannis
Dagsorden
Hvad handler punktet om, er der
særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

1.

2.

3.

Godkendelse af dagsorden
og referat (B)

Deltagere: Vibeke, Lisbeth, Ursula, Jóannis, Bo, Robert, Pernille, Magnus, Anni, Isabella, Louise, Helle, Sune, Ilse
Fraværende:
Tid
Referat

Formidling

Estimeret tid til
punktet

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og
evt. deadline.

Til hvem, af
hvem og hvordan?

17.00

Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra elevrådet

Status på 2017: Sygefravær, elevtal, FSR, økonomi, mm. (O)
Sune/Ilse

17.05

Elevrådets seneste møde var om juleturneringen. Elevrådet har set de nye lokaler og
syntes, at de er dejlige lyse og rigtig pæne.

17.15

Sygefravær: Vi har haft to langtidssyge. Vi
slutter på ca. 7 dage i gennemsnit pr. medarbejder
Elevtal: Vi har stor tilgang i øjeblikket. Vi
mister dog elever fra 6. klasserne.
Vi er på vej mod 600 elever.
Økonomi: Vi kommer ud af året med et overskud.

4.

5.

6.

Information fra efterårskursus i ”Skole og forældre”
(O) Jóannis

Foredrag til årsmødet (D)
Jóannis

Nyt udviklingsprojekt for de
fagprofessionelle – Arbejdspladsen i fokus (O)
Sune

Jóannis refererede fra efterårskurset om it.
17.25

17.35

17.45

I Danmark har vi rekordhøjt antal it-udstyr i
hjemmene. Vi har rekord i tid vi bruger på
udstyret og rekord i forhold til brug af pc’ere
til lektier.
Det store it-forbrug har ikke haft indvirkning
i forhold til bedre læseevne. Og danske elever er bedre til matematik på papir i forhold
til matematik på pc.
Undersøgelser viser, at negativ social arv
giver negativ digital arv.
Vi er et af de mest digitaliserede lande.
Man skal være opmærksom på overdrevet
forbrug, man kan f.eks. blive afhængig af
brug af iPad.
Til næste årsmøde laves aftale om foredrag
om digitalisering og it i forhold til forældrerollen.
Der har tidligere på dagen været møde med
lærerne og pædagogerne om konfliktløsning.
Der deltog to skuespillere, som spillede forskellige situationer.
Der er flere kurser i januar.
Der fokuseres på hvornår det lykkes og hvad
det er, der virker.

SR

Holbergskolen
Lærere er ved at blive uddannet i elevmægling. Herefter uddannes elever.

7.

Opfølgning på kontaktforældremødet (se tidligere
udsendt bilag) (D)
Alle

8.

Evt.

9.

Julefrokost i SB

17.55

18.15

18.20
10.
11.

Tak for i dag
God jul og godt nytår

Ilse Rasmussen

19.00

Nogle af de emner, som blev talt om på kontaktforældremødet var:
- Skoledagens længde
- Skoledagens organisering
- To-lærerordning
- Sikkerhed til og fra skole
- Adfærd omkring sikre skoleveje
- Bevægelse, er der nok i undervisningen
- Udenomsarealer
- Store børnehaveklasser
Nogle af punkterne tages op på et kommende møde i SB
Vi fik en andenplads i DM i skoleudvikling
2017.

