Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 18/6 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.

Godkendelse af dagsorden og referat (B)

Deltagere: Vibeke, Bo, Lisbeth, Jóannis, Ursula, Robert, Laura, Anni,
Sune, Helle, Lea, Ilse

Fraværende: Magnus
Tid
Referat

Formidling

Estimeret tid til
punktet

Til hvem, af
hvem og hvordan?

Begge blev godkendt.
17.00

Nyt fra elevrådet (O)
17.05

3.

4.

5.

6.

7.

Info fra ledelsen / Året, der
gik (O)
Sune

17.15

Økonomi: (O)
Ilse/Sune

17.25

Mødeplan - udkast (D)
Sune

17.35

Helhedsrenovering
Sune (O)

17.40

Princip for studietid – status (O)
Udvalget

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

17.50

Der var ikke noget nyt fra elevrådet, der
havde ikke været afholdt møder.
Det har været et begivenhedsrigt år.
- Der er arbejdet med nedskalering,
kortere skoledage fra næste skoleår, mere tolærerordning. Der er
opbakning fra forældre.
- Holbergskolen blev nr. to i DM i
skoleudvikling. Det bruges aktivt i
f.eks. stillingsopslag og betyder
også, at ansøgere har hørt om skolen. Det giver positiv medvind.
- Der er besluttet administrative fællesskaber i BUF.
- Teamsamarbejdet og synlig læring
fortsætter og der vil blive arbejdet
med bevægelse og med sprog.
- SB’s årsmøde havde pænt fremmøde. Det sælger, at der er ekstern
foredragsholdere.
Kopi af 2. prognose udleveret på mødet.
Det er for tidligt i året, at ramme præcise
tal, men umiddelbart ser det ud som om at
skolen kommer ud af året med et lille mindreforbrug hvilket betyder, at skolen fortsat
har en sund økonomi.
Forslag: 20/8, 2/10, 14/11 (kontaktforældremøde), 17/1, 4/3, 9/4, 8,5 (årsmøde), 13/6
Årsmødet kan evt. aftales uden SB-møde.
Byggeriet skrider frem efter planen.
Nye vinduer er ved at blive sat i.
Først gymnastiksale og musiklokaler. Det to
bygninger med klasselokaler får skiftet vinduer i skolernes sommerferie.
Udvalgsarbejdet har ligget stille mens man
har afventet hvor meget studietid der er i
næste skoleår. Det overvejes hvad der skal
gøres i forhold til lektiehjælp – måske lektidcafé igen.
Et punkt til SB møde i efteråret: Hvordan arbejder PLC.

Vedtaget.

Princippet tages på dagorden på
møde i efteråret.

Holbergskolen
8.

9.

Skolehjemprincip (O)
Udvalget

18.00

Evt.
18.15

10.

11.

Spisning og tak for tiden
i SB

18.20

Tak for i dag

19.00

Ilse Rasmussen

Udvalget er enige om at skole-hjemsamarbejdet skal re-tænkes.
Har udvalget idéer kan de sendes til Helle.
Helle vender tilbage i første uge af august.
Tak for samarbejdet til Lisbeth og Laura
som træder ud af udvalget.

