Holbergskolen
Skolebestyrelsen
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet mandag d. 5. november 2018
Kl. 18.30 – 21.00 i mødelokalet på 1.sal i administrationsbygningen.
Mødeleder: Karina Benfelt
Afbud: Jakob Dahl, Gitte Nielsen,
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
• Godkendt
2. Orientering fra forældrevalgte
• Besøg på skolen af politikere. Grundig gennemgang af skolen. Alm vedligeholdelse
mangler stadig, hvilket blev taget med tilbage til TMD og Børne- og
undervisningsudvalget. Den generelle tilbagemelding fra gennemgangen var, at
politikerne var enige i behovet for istandsættelse/modernisering.
• Jess repræsenterede Holbergskolen til dannelse af menneskekæde ved Borgerskolen
d. 4. oktober, hvor der protesteredes mod besparelserne på Børn og Familier.
Formanden mener at have hørt, at mange besparelser ikke er aflyst, men blot
udskudt. Der har også været møde i Advisory Board, hvor bl.a. ”Vejen Til
Fremtiden” blev præsenteret, hvilket er undervisningsforløb i samarbejde med
lokale virksomheder, der gerne skulle give vores elever lyst til en
erhvervsuddannelse.
3. Orientering fra skolens ledelse
• Deltagelse i TIMMS
• Projekt differentieret Læsning. MW deltager med 2A.
• Opfølgning på Brugerrådsmøde i Holbergskolen. TMD har givet lovning på, at de i det
nye år gerne vil finansiere mørklægning af hallen og kigge på om der kan laves lave
”rulle-borde” til under åbningen til gymnastik.
• 7. klasserne er ved at lave et projekt ifm. Vejen til Fremtiden med bl.a.
Børnehjælpsdagen.
• Dialogforum for skolebestyrelser i Multisalen på Borgerskolen d. 20. november 2018 kl.
17.30 – 21.00 med foredragsholder Rune Strøm. I bedes melde jeres deltagelse direkte
til Dianna Britt Højgaard på dibh@soroe.dk
• Nyt fra udskolingen: Præget af dødsfaldet (Hvorfor blev skolefodbold aflyst?) Mange
aktiviteter på 9. årgang, super tur til Firenze, måske ny skolebod.
4. Orientering fra personalet
• Spil dansk dag
• Ønske om større budget til hytteture og lejrskoler
• Foredrag omkring sorggrupper ved Rune Rønne torsdag d. 8. november kl. 17.30
• Medlemmer til moderniseringsudvalg skal vælges på næste skb-møde
5. Orientering fra elevrådet
• Samme 10-frikvarters ordning som sidste år, med 50 % inde og 50 % ude. Besøg af
Kalles World Tour
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6. Revidering af princip for fraværsregistrering
• Input fra faserne gennemgås. Se nederst i referat. Der besluttes ikke førend personalet
er repræsenteret.
7. Punkter til næste/kommende møder
•
•

Revidering af principper
Medlemmer til arbejdsgruppe for moderniseringsplan

8. Mødeleder til næste møde: Michael Riis Becker
•
9. Evt.
• Omkring rengøring af våde gulve? Opfølgning fra sidste møde. Jakob Krüth og
Michael Becker repræsenterer SKB i moderniseringsgruppen fra de forældrevalgte.
Der vælges derudover to medarbejdere, to elever og så deltager skolelederen.

Medlemmer:
Elever: Josefine 9X og Smilla 9Y
Bestyrelsesmedlemmer: Betina Rasmussen, Jakob Krüth, Jess Erkeby Sørensen, Karina Benfelt
Andersen, Michael Riis Becker, Pia Nakel og Stinne Søemosegaard,
Suppleanter: Ingen
Ansatte: Jakob Dahl., Gitte Nielsen., Mette Nielsen. og Jakob Storm.

