Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 22/3 2017
(Lundehusskolen)
Tidspunkt: kl. 19-20.30
Mødeleder: Jóannis

Deltagere: Ursula, Lisbeth, Jóannis, Anni, Sune, Helle

Dagsorden

Tid

Referat

Formidling

Hvad handler punktet om, er der
særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

Estimeret tid til
punktet

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

Til hvem, af
hvem og hvordan?

1.

2.

Godkendelse af dagsorden
og referat (B)

Fraværende: Vibeke, Bo, Robert, Morten, Magnus, Klara, Jihad

Referat og dagsorden er godkendt
19.00

Nyt fra elevrådet (O)
19.05

3.

Status: Sygefravær, elevtal, FSR, økonomi, helhedsrenovering (O) Sune

19.15

Lille elevråd har haft nogle ønsker til legeredskaber som skolen delvist allerede har
kunnet opfylde.

Sygefravær fra 2016 ligger under måltallet
og som det laveste blandt skolerne i Nørrebro/Bispebjerg
Elevtallet ligger stabilt ca. 560 elever
Skolen har fortsat fokus på synlig læring,
teamsamarbejde og faglig ledelse.
Økonomi: Skolen kom ud med et overskud
på 1% af budgettet
Helhedsrenoveringen er kommet godt i
gang, skolen føler sig i gode hænder. SB
udtrykker interesse for at følge byggeprocessen og evt. deltage i nogle møder, hvor
det giver mening

4.

5.

Kort opfølgning på områdets møde om dannelse
(D) Jóannis

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

19.25

Spændende tema, men oplægget blev for
langt, så der ikke blev ordentlig tid til gruppearbejdet

19.35

Sune laver udkast til program og sender ud i
næste uge.
SB overvejer, at lave et kombineret forældre,
elev og personalearrangement med oplægsholder om digital dannelse.

Holbergskolen
Nyt
pun
kt

Morten Mielow ønsker at
udtræde af SB

6.

Fremlæggelse af IT-princip
og 2 udvalg kort (B/O)
Jóannis

7.

8.

Vi skal afholde suppleringsvalg. Valget introduceres på årsmødet
Skal med invitationen til årsmødet

Skoledagens længde (D)
Sune

udskudt
19.55

udskudt
20.15

Eventuelt (O)

intet
20.25

9.
10.
11.

Tak for i dag

For referatet: Helle Eilsø

20.30

