Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 14/11 2018
Tidspunkt: kl. 16-17
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.

3.

Godkendelse af dagsorden
og referat (B)

Deltagere: MR, HE, SR, Ursula, Jóannis, Djennah, Bo, Vibeke, Robert,
Pernille, AV
Fraværende: Lea
Tid
Referat

Formidling

Estimeret tid til
punktet

Til hvem, af
hvem og hvordan?

Godkendt
16.00

Nyt fra elevrådet (O)

Status fra ledelsen og ØK
(O)
Sune

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

16.05

Der blev primært snakket om udskolingsfesten på det seneste elevrådsmøde.

16.15

Holbergdagen forløb fint og der var mange
forskellige aktiviteter og ture i spil.
Indskrivningsaftenen gik godt og der er potentielt 107 børn der kan blive indskrevet.
Økonomien viser et forventet overskud på
300k – 500k.
Sygefraværet er meget lavt(omkring 5-5,5
dage). Noget af det laveste i kommunen.

4.

5.

6.

7.

8.

Helhedsrenovering
Sune (O)

16.25

Spisning
Mens vi arbejder videre

16.30

Ferieplan
Sune (B)

16.30

Røgfri Skole
Jóannis (D)

16.35

Evt.
16.45

9.

Tak for i dag
16.50

Der har i dag været besøg af en større delegering fra Holland, som ville høre mere om
KÆMP og nogle af vores andre inklusionsprojekter.
Den næste fase af byggeriet er mere synlig
og til større gene end tidligere, men indtil
videre går det fint, trods den øgede belastning.
Børnene synes det er spændende at se
byggeriet i gården.
Omklædningsrum og idrætssale samt musiklokaler er færdige. Det har vakt stor begejstring hos børn og voksne.

Den vejledende ferieplan for skoleåret 19/20
er vedtaget.
Skolerne skal være røgfri fra 1.1.19. Det
betyder totalt rygeforbud i skoletiden for
børn. Der er ikke forbud for lærerne, men det
må ikke være synligt for børnene.

Holbergskolen
10.

Teater
Forældremødet

17.00

11.
12.

Jóannis Fonsdal / Sune Schnack Rasmussen

