Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 20/3 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: Pernille, Robert, Ursula, Jóannis, Magnus, Anni, Lisbeth,
Bo, Helle, Sune, Ilse.
Fraværende: Vibeke, Isabella, Louise
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.

Info fra ledelsen (O)
Sune

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

17.15

Sune fortalte fra elevrådsmøde at eleverne
har et ønske om at der holdes en årsfest.
Der er på elevrådsmøde også talt om udsmykning på gangene og om udnyttelse af
udearealer på Nordsiden.
Borgmester Jesper Christensen har været
på besøg på skolen. I besøget deltog 6 elever aktivt. Der blev holdt møde med udskolingselever, deltaget i valgfag og der blev
talt om de udskolingsmidler, vi har fået.
Borgmesteren var meget positiv overfor
skolen.
Der har netop været afholdt Billedkunstens
dag. Der hænger fine billeder både udenfor
og indenfor.
Skolen har fået ny UU-vejleder.
Der har været afholdt pædagogisk dag med
Teaterforum. Det var en vellykket dag med
lærere, pædagoger og pædagogstuderende.
Sune har haft møde om filmprojektet om
skolen og inklusion med henblik på at der
skal laven en præsentation af det tænkte
program.
Anni og Helle har indledt samarbejde med
FSB boligforening i Kantorparken for at
støtte udsatte familier med bl.a. unges muligheder for at komme i gang med en uddannelse.
Kommunens projekt Læring der ses fortsætter.

4.

Økonomi: Regnskab 2017
og budget 2018 (OD)
Ilse/Sune

17.25

Sune og Ilse forklarede hvor vi er med økonomien nu. Vi kom ud af 2017 med et lille
overskud, som er overført til 2018. Det nye
økonomisystem – Kvantum – er ikke godt i
gang endnu. SB fik en oversigt over fordeling af budget 2018.
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5.

6.

7.

Drøftelse af udkast til årsberetning (D)
Jóannis

17.35

Åben Skole princip (B)
Jóannis
(Sune sender bilag)

17.45

Helhedsrenovering
Sune (O)

17.50

8.

Spisepause

18.00

9.

Nedskalering – skoledagens længde (OD)
Sune/Helle

18.15

10.

Princip om læringsmiljøet
(D)
Jóannis
(Jóannis sender bilag)

18.30

11.

Evt.

18.55

12.

Tak for i dag

19.00

Referat: Ilse

Jóannis gennemgik punkterne i SB’s årsberetning.
Der mangler et par oplysninger, dem kommer skolen med.
Skolehaverne og FSB lokal boligforening tilføjes.
Herefter er princippet godkendt.
Renovering af den anden bygning bliver
færdig i midten af april.
Der er kommet fejl- og mangelliste på det
der er renoveret.
SB synes det er ærgerligt, at der ikke er råd
til nye møbler i klasseværelserne.
Sune præsenterede planen for kortere skoledage i næste skoleår. Skoledagen starter
stadig kl. 8.10 og bliver modullagt. 0-3
klasse har 30 lektioner, 4-6 klasse 33 lektioner og 7-9 klasse 35 lektioner. Alle elever
får en kort dag, så kan møder holdes her.
Der var bred opbakning fra SB til at arbejde
videre med modellen.
Alle elever har samme mål – de skal blive
så dygtige, som de kan.
Princippet rettes til og skal på SB-møde i
juni efter det har været behandlet i lærergruppen.
Der holdes ikke SB-møde i forbindelse med
årsmødet den 18. april.

