Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 22/1 2018
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.

4.

5.

Godkendelse af dagsorden
og referat (B)

Deltagere: Vibeke, Lisbeth, Ursula, Jóannis, Bo, Robert, Magnus, Louise,
Helle, Sune.
Fraværende: Pernille, Annie, Isabella, Ilse
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

Dagsorden godkendt
Referat godkendt

17.05

Store elevråd har ikke holdt møde siden
sidst.
Sune har været med til lille elevrådsmøde.
De er glade for de fleksible skemaer, oplever
færre timer med vikar.
Eleverne er glade for de nye lokaler

17.15

Skolen følger den vejledende ferieplan fra
Københavns kommune 2018-19

17.20

Børne-unge borgmesteren kommer på besøg på skolen d. 7. marts med fokus på udskolingen.

17.25

Årsmødet d. 18. april kl. 17.00 -19.00.

Nyt fra elevrådet

Ferieplan 2018/2019
(Sune sender bilag)
Dialogmøde om udskolingen (O)
Sune

Planlægning af årsmødet
(D) (skal vi følge op på
sikre skoleveje)
Alle

Såfremt marts-mødet aflyses på grund af et
områdemøde overvejes det om der skal
afholdes et skolebestyrelsesmøde fra 19-20
den 18. april.
På mødet opfordres forældrene til at melde
sig til et udvalg ang. sikre skoleveje.

Info om SBvalg, og dato
meldes ud på
forældreintra af SB
og sendes til
Katja/SR
Sune får
teaser fra
oplægsholder
1. info lige
efter vinterferien
2. info
sendes ud
3. april
3. info dagen
inden (evt.
med sms)

6.

7.

8.

Planlægning af valg til SB
(D)
Alle

17.40

Helhedsrenovering
Sune (O)

17.50

Spisepause

18.00

SB drøftede valget.
21. maj er frist for opstilling af kandidater
Senest d. 1. juli skal valget være gennemført

Holbergskolen
9.

10.

11.

12.

Nyt fra de 4 udvalg – hvor
er vi?
(Jóannis sender bilag)

18.15

Åben Skole princip (D/B)
Jóannis
(Jóannis sender bilag)

18.30

Evt. revidering af kommunikationsprincippet
(Jóannis sender bilag)

18.45

Evt.
Tak for i dag

18.55
19.00

Referat: Magnus og Helle.

Marts mødet:
Læringsudbytte
Skole/hjem
STU
Juni-mødet.
STU
Skole/hjem

Sendes til høring hos personalet og tages op
på næste møde.

SB gennemgik princippet og vurderede, at
der ikke var behov for revidering.

