Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 23/1 2017
Tidspunkt: kl. 17-20
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: Klara, Lisbeth, Ursula, Jóannis, Robert, Vibeke, Bo, Anni,
Magnus, Helle, Ilse
Fraværende: Morten, Sune, Jihad
Tid
Referat

Formidling

Estimeret tid til
punktet

Til hvem, af
hvem og hvordan?

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

Ingen bemærkninger.
17.00

Nyt fra elevrådet (O)

Ingen bemærkninger.
17.05

3.

4.

Status: Sygefravær, elevtal, FSR, værdidag, økonomi og foreløbigt regnskab 2016/budget 2017 (O)
Sune/Ilse

Kort opfølgning på kontaktforældremøde (O)
Sune/Helle

17.15

17.25

Sygefravær: stadig klart under måltallet.
Elevtal: 562 elever pr. dato.
Regnskab 2016; er endnu ikke afsluttet, det
ser ud som om vi lander tæt på 0.
Forslag 2017 kommer på næste møde.

Der arbejdes meget med toiletterne og kulturen omkring brugen af toiletterne. De gøres
rene to gange om dagen.

Sune melder
ud til forældrene.

Afkortning af skoledagen. Skoledagen kan
blive kortere, når man tager af den understøttende undervisning.
Mere bevægelse: vi har to bevægelseskoordinatorer. Der skal pustet mere liv i det, særligt i de store klasser.

5.

6.

Planlægning af årsmøde d.
19/4 (D)
Jóannis

De 3 udvalg kort (O)
Jóannis

17.35

17.40

Der skal mere information ud omkring trivslen på skolen.

Anni og Helle
aftaler nærmere med
lærerne om
f.eks. deltagelse i forældremøder.

Traditioner, hvilke har vi. Kan vi lave noget
om det – samle dem og sætte dem op i klasserne.

TRIOEN

SB er så småt i gang med årsberetningen.
Et tema på årsmøde kunne være digital etik.

Trivselsgruppen.

Trivselsudvalget: trivselsblomst i stedet for
mobbe-strategi.
Der tænkes udarbejdet en brochure om trivsel.

Holbergskolen
Punkt på hjemmesiden om trivslen med
links.
Afsæt er at alle kan læse med.
Arbejdsgruppen regner med at arbejde er
færdigt inden sommerferien.
Udkast til princip blev godkendt.
7.

8.

9.
10.
11.

Eventuelt (O) og spisepause

17.45

Dropmob
Oplæg

18.00

Tak for i dag

20.00

