Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 21/8 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.

Godkendelse af dagsorden
og referat (B)

Deltagere: Jóannis, Robert, Lisbeth, Bo, Ursula, Pernille, Anni, Sune,
Ilse
Fraværende: Vibeke, Magnus, Helle, elevrådsrepræsentanter
Tid
Referat
Formidling
Estimeret tid til
punktet

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

Ingen bemærkninger.
17.00

2.

Nyt fra elevrådet (udgår
pga. manglende valg)

3.

Status: Sygefravær, elevtal, FSR, økonomi, mm. (O)
Sune

17.05

Årshjul (O/D)
Jóannis
(J. udsender bilag fredag)

17.15

Det udsendte bilag blev udvidet med suppleringsvalg i april og opfølgning på principper.
Årshjulet er foreløbig godkendt.

IT-politik (B)
Jóannis
(bilag udsendt)

17.25

Der var ingen indvendinger da bilaget var på
personalemøde.
Blev godkendt af SB.

4.

5.

6.

7.

Trivselsblomsten (O/D)
Udvalget

Studietid (O/D)
Udvalget

Til hvem, af
hvem og hvordan?

Udgår.

17.35

17.45

Sygefravær: Efter 7 måneder er prognosetallet 6,4 sygedage pr. medarbejder. Måltallet
er 8,6.
Elevtal: Er steget til 590 elever fordi vi har
fået tre store børnehaveklasser.
FSR: Der arbejdes videre med synlig læring
og teamsamarbejde. Der kommer dybdelæringskonsulent på personalemøde. Vi får
bevilling til AiF (Arbejdspladsen i Fokus) til
arbejde med klasseledelse og konflikthåndtering.
Elevernes skoledag slutter kl. 14.55. Med
undtagelse af valghold som ligger mellem kl.
14 og 16 i femskolesamarbejdet.
Bevægelsesniveauet i indskolingen er fint,
men desværre er det nedadgående for de
ældste elever.
Der er aftale med fritidshjemmene om brug
af deres udearealer i pauserne.
Økonomi: Det ser fornuftigt ud.

Bilaget var på personalemøde inden sommerferien. Medarbejderne synes det er for
teksttungt og havde få rettelser.
Elevsideteksten skal være mere hverdagsagtig. Sproglige justeringer på de øvrige
sider.
Behandles igen på næste SB møde.
Folder/pjece skal være færdig til værdidagen
den 27. oktober.
Punktet flyttes til næste møde.

Anni og Helle

SB/Lisbeth

Holbergskolen
8.

9.

Helhedsrenovering (O)
Sune

17.55

Efterårets kontaktforældremøde (idéer) (D)
Alle

18.00

10.

Spisepause

18.10

11.

Prioritering af årets arbejde
(emner og idéer) (D)
Alle

18.25

12.

Eventuelt (O)

18.55

Tak for i dag

19.00

Der er stadig gang i mock-up rummet, men
det er ikke færdigt.
Der er byggemøde i morgen og BUF vil som
bygherre snart orientere om byggeriet.
Planer om genhusning er i gang.
Punkter til kontaktforældremødet kunne være: it-princip, trivselsblomst, fraværsministeriet.

Årets arbejde:
- Ny klassedannelse
- Valgfag
- Ressourcecenter
- Musik og eliteidræt – særlige forhold
- Skole-hjem samarbejde
- Læringsudbytte
- Skemlægning
- Åben skole
Eventuelt drøfte bandekonflikten i området.
Skolen arbejder videre med trivsel, herunder
dyder – ingen elever skal have karaktergennemsnit under 02. Der arbejdes også videre
med værdier, f.eks. høflighed.
SB drøfter emnerne/forslagene igen på næste møde.
Talte kort om der blev skældt ud på skolen.
Ellers ingen bemærkninger.

