Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 20/8 2018
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.

2.

Godkendelse af dagsorden og referat (B)

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

Formidling

Estimeret tid til
punktet

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

Til hvem, af
hvem og hvordan?

17.00

MR tager referat.
Dagsordenen er godkendt den tilføjelser.

Nyt fra elevrådet (O)

Ingen repræsentanter til stede.
17.05

3.

Info fra ledelsen/helhedsrenovering (O)
Sune

17.15

SR fortæller om skolens to fokuspunkter,
konfliktmægling og bevægelse. Begge emner har haft en eftermiddag hver i lærernes
forberedelsesuge. Der er uddannet fire konfliktmæglere blandt lærerne som også skal
uddanne elever.
Kompetencecenteret for bevægelse vender
tilbage på pædagogiske dage flere gange i
løbet af efteråret.
I foråret skal vi arbejde mere målrettet med
udfordringerne for de tosprogede elever,
blandt andet gennem pædagogiske dage.
Alle klasselokaler er færdige og næsten alle
vinduer er på plads. Der bliver pt. arbejdet
på musiklokalerne og idrætssalene. Herefter legepladsen og faglokaler i foråret.

4.

Forældremøde 0. kl. hvem deltager? (B)

17.25

Torsdag d. 30/8 kl. 16:30.
Pernille og Vibeke deltager i mødet.

17.30

23/11 kl. 16 – 24/11 kl. 16. Pernille vil gerne
deltage.

Jóannis
5.

Landsmøde ”Skole og forældre” evt. deltagelse (B)

Jóannis
6.

Kontaktforældremødet
idéer (D)

17.35

Jóannis

7.

Princip for læringsudbytte
(B)
Udvalget

17.45

Mødet er d. 14/11 kl. 17-19.
Der kommer en teatergruppe og opfører
”forældremødet”. Derefter lægges der op til
debat.
Vi inviterer også trivselsforældrene og de
pædagogiske medarbejdere til forestillingen
og efterfølgende forventningsafstemning
om samarbejdet mellem skole og hjem.
Første invitation sendes ud i september,
men klasselæreren får en invitation de kan
videregive til forældregruppen.
Princippet har været vendt med personalegruppen og rettelserne er blevet inddraget i
princippet.
Principperne er hermed vedtaget.

Holbergskolen
8.

9.

Spisning

17.55

Kulturdag (D)
Sune

18.05

Fredag d. 7/9.
Skoledagen er omlagt så børnene er i skole
fra 12-18.
”skyd på SB” med dåser med SB-medlemmernes billeder som man kan skyde efter
og opnå point.
Derudover to eller flere forældrerepræsentanter(og måske en lærer)som er tilgængelige for spørgsmål og samtale om skolehjem-samarbejdet. SB-medlemmerne skal
fungere som en slags informationsindsamlere til det fremtidige arbejde i udvalget.
Skole-hjem-udvalget (HE og MR) arbejder
med at facilitere dagen og sender det til
godkendelse i resten af udvalget.

10.

Hvad vil vi arbejde med i
det kommende skoleår
(årshjul)? (D)
Alle

18.20

Skolen forsøger sig med mobilepay i boderne så man kan overføre direkte til elevfonden.
Ideer til drøftelser i SB:
Mobilpolitik
Rygeforbuddet
Bevægelse
Valgfag
Resourcecenteret (PLC)
Kommunikationsprincippet (måske også internt mellem forældrene)
Studietid og lektier
Der er blevet givet penge til styrkelse af udskolingen, hvad vil vi bruge dem til?

11.
12.

Evt.
Tak for i dag

18.55
19.00

Jóannis Fonsdal / Sune Schnack Rasmussen

