Holbergskolen
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 3/10 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.

2.

Godkendelse af dagsorden
og referat (B)

Deltagere: Jóannis, Ursula, Bo, Isabella, Louise, Robert, Anni, Helle,
Magnus, Vibeke, Sune, Ilse
Fraværende: Pernille, Lisbeth
Tid
Referat

Formidling

Estimeret tid til
punktet

Til hvem, af
hvem og hvordan?

Godkendt.
17.00

Nyt fra elevrådet
17.05

3.

4.

5.

6.

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

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

17.15

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

17.25

Trivselsblomsten (O/D)
Udvalget

17.35

Studietid (O/D)
Udvalget

17.45

Velkommen til de nye elevrådsrepræsentanter Louise fra 9u og Isabella fra 7x.
Elevrådet har talt om at arbejde med hvordan digital mobning kan forhindres. De overvejer en brevkasse, som elever kan skrive til,
hvis de oplever mobning. Brevkassen besvares af elevrådet og bliver offentliggjort i ”Holbergeren”. Man vil også arbejde med elevmægling. Vi har 4 lærere, som bliver uddannet elevmæglere, og de vil lære mægling
videre til elever.
8. klasserne har valgfagsønsker til næste år.
Elevrådet vil lave ændringer i loungen, ønsker bl.a. sækkestole, højttalere og gardiner.
Nogle af de ældste elever tilbyder at tage
”loungevagter”.
Elevrådet skal involveres, når udearealerne
skal renoveres.
Sygefravær: 6,1 dag i gennemsnit pr. lærer.
Forventes at stige idet vi har to langtidssyge
lærere.
Elevtal: er steget til 595 elever.
Økonomi: prognosen viser ca. 200.000 kr. i
mindreforbrug.
FSR: i ny lovgivning om afgangsprøver skal
man have 2 i snit i eksamensfagene for at få
eksamensbevis. Ellers får man et prøvebevis. Det har ingen betydning for at komme
videre i en ungdomsuddannelse.
Vi har fået 6 elever fra Nord Vest Privatskole, som er lukket.
Vores 9. klasser er lukket for nye elever de
næste tre måneder.
Efter få tilføjelser og ændringer er årshjulet
godkendt.

Blev vedtaget.
Udvalget nærlæser, redigere og sender til
tryk. Må meget gerne være færdig til værdi/Holbergdagen den 27. oktober.
Robert gennemgik udkastet. Efter kort drøftelse blev udvalget udvidet med Helle. Ud-

Jóannis redigerer og
sender ny
version.

Holbergskolen
7.

Efterårets kontaktforældremøde (idéer) (D)
Alle

17.55

8.

Spisepause

18.05

9.

Prioritering af årets arbejde
(emner og idéer, se referat
fra 210817) (D)
Alle

valget arbejder videre. Tages op på næste
møde.
Jóannis laver udkast til dagsorden.
Kontoret opdaterer kontaktforældrelisten.

Der blev nedsat tre udvalg.
18.15

10.

Eventuelt (O)

18.55

11.

Tak for i dag

19.00

Principper om skole-hjem samarbejede /
Anni, Vibeke, Magnus, Robert

Anni er tovholder

Principper for åben skole / Bo, Jóannis, Sune

Bo er tovholder

Principper om læringsudbytte/kvalitet i undervisningen: Lisbeth, Jóannis, Sune

Jóannis er
tovholder

Udvalget vedr. studietid fortsætter.
Kvalitetsrapport med Sunes kommentarer
sendes til SB. Er punkt på næste møde.

