Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 15/11 2017
Tidspunkt: kl. 18.30-20
Mødeleder: Jóannis

Deltagere:

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.

Fraværende: Elevrådsrepræsentanterne

Spisepause
18.30

2.

3.

Godkendelse af dagsorden
og referat (B)

Godkendt.
18.40

Nyt fra elevrådet

Ingen elevrådsrepræsentanter til stede.
18.45

4.

5.

6.

Opfølgning på kontaktforældremødet
Jóannis (D)

Info fra skole og forældrekursus og evt. samarbejde
med naboskoler
Jóannis (OD)

Kvalitetsrapporten
Sune (D)

18.55

19.15

19.30

7.

Eventuelt (O)

19.55

8.

Tak for i dag

20.00

9.
10.

Der var lidt for kort tid til drøftelserne i grupperne, men der var en god konstruktiv tone
og organiseringen med at man satte sig der
hvor man følte man kunne bidrage gav god
mening. Der blev taget referater i de tre
grupper, som vil blive drøftet fremadrettet i
arbejdsgrupperne og senere i SB.
Sidenote: Udfordring omkring forældreintra
som app på telefonen. Forældrene ser ikke
opslagstavlen i den nuværende opsætning.
Punktet skydes til næste gang. Jóannis
fremsatte et forslag om at mødes med skolebestyrelserne fra Lundehus og Utterslev,
for at udveksle erfaringer og sparre ift. Fælles udfordringer. Forslaget blev positivt modtaget.
Generelt en positiv rapport, men elevtrivslen
er et område vi skal arbejde med. Spørgsmålene i trivselsundersøgelsen kan være
svære for eleverne at forholde sig til. Det er
vigtigt at vi bruger trivselsundersøgelsen til
at blive nysgerrig på, hvad der rører sig i de
enkelte klasser og hvorfor de svarer som de
gør.
Der blev gennemgået eventuelle rettelser til
rapporten(mest sproglige formuleringer).
SR opfordres til at skrive kronik om T3 til
Politiken.
Der er blevet tilbudt et kursus om skolehjem-samarbejde. Bo opfordrer de bestyrelsesmedlemmer der sidder i arbejdsgruppen
til at deltage(AV, MR, Ursula, Robert, Vibeke).
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11.

Magnus Ødum-Rasmussen

