Holbergskolen
Skolebestyrelsen
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet tirsdag d. 11.12.2019
Kl. 17.30 – 20.00 i mødelokalet på 1.sal i administrationsbygningen
Husk at vi kl. 18.45 spiser året julefrokost
Mødeleder: Stinne
Afbud / Fraværende: Jakob K, Pia, Christoffer (elev),

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 Godkendt
2. Orientering fra forældrevalgte
 Orientering om studietur til København for moderniseringsgruppen. Der blev
besøgt fire skoler, der var både fine og anderledes, med eksempelvis store
fællesrum til undervisning. Herefter møde med JWW omkring oplevelserne og hvad
gruppen godt kunne tænke sig på HLB. Der er dog snart møde igen om at få en
mere konkret tanke om, hvad der så kan opfyldes på HLB.
Temamøde om tidlig indsats her på HLB: Jens Arentzen fortalte erfaringsbaseret om
at være mentor for mennesker med tilknytningsforstyrrelser etc. Spændende aften.
3. Orientering fra skolens ledelse
 Orientering om ansættelser: To nye super velkvalificerede lærere til Flex-klasserne.
 SFO: Lukket i påskedagene og 2 uger i juli måned. Vi arrangerer det således, at der
bliver nødåbent her på Holbergskolen. Nødåbningen flyttes midlertidigt fra børnehaven
til Holbergskolen her mellem jul og nytår, da der ikke er vuggestue- og børnehavebørn,
der skal passes.
 Renovering af varmeværket.
 Borgermøde 21. januar omkring udsættelse af Omfartsvejen.

4. Orientering fra personalet
 Morgensang hvor kirkesangene øves ifm jul
 2a og 2b har sunget for det lokale plejehjem
 Luciaoptag på fredag med ca 40 børn
 I Fase Tre varmes der op til projektugen og der har også været afholdt terminsprøver,
denne gang i klasserne grundet lukket hal.
 Pt. Er der også danseuge for 7. årgang. Det er eleverne meget glade for.
 FLL har HLB også deltaget i. Vi har klaret os fint med udgangspunkt i vore elevers lave
gennemsnitsalder.
 15 elever er gået videre til finalen i DM i Fagene.
5. Orientering fra elevrådet
 Udeområdet bør forbedres.
 Nyt mål ved Fase TO
 Flere skraldespande generelt.
 Skraldesortering giver lidt udfordringer. Det kræver nok lidt tilvænning.

Holbergskolen
Skolebestyrelsen







Der er ønske om flere elevprintere.
9 klasserne vil gerne have lov til at forlade skolens område, gerne 12-pausen.
Fase Tre vil gerne være inde i 10-pausen
Fase to vil gerne have inde-ordningen tilbage
Skoleboden er for dyr, specielt nudlerne er for dyre. Omvendt vil man jo også gerne
tjene mange penge til skolerejsen.
Alle punkterne kommer med på afdelingsmøderne.

6. Høringssvar vedr. ny model for sociale kriterier på skoleområdet
Borgerskolen er forhøjet med 0,25 procentpoint. De facto for HLB 100.000 mindre i næste
års budget. Der laves høringssvar.
7. Elevfraværsprincipper – til foreløbig drøftelse og senere revision.
Se bilag – Vi kommer til at synkronisere vores fraværsprincipper, således at der er en
ensartethed i hele Sorø Kommune. Man skal som forældre behandles ens og have den
samme retsstilling, uanset hvilken skole man har barn på. Hvilke input har skolebestyrelsen
til bekendtgørelsen: Fem-dages og længere ferie-reglen på HLB, hvor leder kan give fri, kan
godt fortsætte jf. bekendtgørelsen, mener formanden og skolebestyrelsen. HLB input til
administration af lovgivningen justeres og fremsendes B&F.

8. Punkter til næste/kommende møder





Morgenmad og skolebod ved Elevråd
Motion og bevægelse
Elevfravær
Mobiltelefonprincipper, punktet skal for så vidt muligt på dagsorden til næste møde.

9. Mødeleder til næste møde: Betina
10. Lukket punkt
11. Evt.
Medlemmer:
Elever: Christoffer Stryhn & Nadja Becker
Bestyrelsesmedlemmer: Betina Rasmussen, Jakob Krüth, Jess Erkeby Sørensen, Karina Benfelt
Andersen, Michael Riis Becker, Pia Nakel og Stinne Søemosegaard.
Suppleanter: Casper Christiansen og Peter Schwensen
Ansatte: Jakob Dahl., Kirsten Truelsen, Robert Hessner og Jakob Storm.

