Holbergskolen
Skolebestyrelsen
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet onsdag d. 29. august 2018
Kl. 18.30 – 21.00 i mødelokalet på 1.sal i administrationsbygningen.
Mødeleder: Betina
Afbud:
1. Nyt fra SFO, herunder Fri for mobberi kursus og ”sendefunktionen”.
Rikke giver info ang. at vi på skolen ønsker en mobbefri skole. Rikke ansøgte kommunens
innovationspulje om midler til ”fri for mobberi”.
Alle pædagoger og sfo ledere har været på kursus og skal nu i gang. Det starter op på
Holbergskolen hvor pædagogerne arbejder med det i 0.klasse – 2.klasse fast ugentligt på
Holbergskolen. Der er sat midler af til forældrekursus som vi håber opbakning til. Om et år
skal alle pædagoger på opfølgnings kursus.
Vi får besøg af pædagog Rikke Grønkjær, hvorfor punktet er rykket op.
Sendefunktion forslag om nedlæggelse:
Måske visuelt hvornår starter gymnastik, 0.klasser evt. får en blid overgang.
Opbakning, evt. busbørn. Der kunne tilbydes noget til 3.klasserne. Vi kan spare en pædagog
som kan lave aktiviteter med børnene.
Sfo laver et opslag som kan sendes ud ang. ”nedlæggelse” af sendefunktionen
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
• Godkendt
3. Orientering fra forældrevalgte
• Konstituering af formandskab og arbejdsgrupper/kontaktpersoner. Sund Skole
Netværket, kontaktpersoner til faserne og Advisory Board
Valgt til formand: Michael
Valgt til næstformand: Jess
Kontaktperson til faserne:
Fase1: Pia/ Jess
Fase2: Jacob
Fase3: Stine/Karina
Supercentret: Michael/Jess
Sund skolenetværk: Betina
Advisory board: Jess
• Dialog omkring skolebestyrelsens opgaver
Jakob informerer omkring hvad opgaverne går ud på, at føre tilsyn med os som
skole. Være med til at bestemme principper, budget, ansættelser, høringssvar mv.
Det er ikke enkeltsager, det er overordnet for hele skolen. Der er ting som er
omfattet af fortrolighed, det går man selvfølgelig ikke videre med. Forældrene er
ambassadører for børnene og de andre forældre.
Der undersøges om der er papirer som skal underskrives
Skolebestyrelsen kan også kommentere til politikernes forslag/ideér.
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• Aftale om skolebestyrelsens mødevirksomhed. Nogle vil gerne at møderne ligger i
ulige uger.
Vedtaget at det ligger i ulige uger kl. 18.30-21
d.13/9, skb kursus d.3/10 kl.19-21 (på Holbergskolen) (skb kl. 17.30-19), d.5/11,
d.20/11 dialogmøde med BUU kl. 17.30-21 med sandwich, d.3/12 julefrokost kl.
17.30-21, d.30/1, d.28/2, d.25/3, d.9/4 SKB dialogmøde kl.17-18.30 samtidig
valgmøde for suppleanter, kl. 18.30-21 med mad, d.22/5, d. 20/6 sommerferie
frokost kl. 17.30-21.
• Vi har ingen suppleanter, hvilket formentlig ikke kommer til at holde i 2 år til næste
valg. Skal vi afholde et suppleringsvalg i forbindelse med skolebestyrelsens
dialogmøde i år?
Bliver afholdt på dialogmødet d. 9/4
• Fælleskommunalt kursus for skolebestyrelser her på Holbergskolen onsdag d. 3.
oktober kl. 19-21.
Er tilføjet kalender.
• Michael og Jess har fået vist borgmesteren nogle af de ting som er nedslidte, haft
dialog ang. skolens stand. Hele den social demokratiske gruppe ønsker at blive
inviteret ud for at se skolen og dens stand.
• Michael har modtaget en mail fra de andre skb, i forbindelse med det
sparekatalog/prioriterings katalog som er sendt ud i høring. Der ønskes at der laves
fælles høringssvar.
4. Orientering fra skolens ledelse
• Orientering omkring budget 2019 i Sorø Kommune og evt. betydning for
Holbergskolen/Dianalund. Vi skal have udarbejdet et høringssvar til budget på næste
skolebestyrelsesmøde.
Jakob orienterede kort omkring de forskellige punkter som prioriteringskatalog.
•

Orientering omkring indkøbsstop og begrænset vikardækning, som følge af presset
økonomi i Sorø Kommune. Holbergskolen og SFO skal levere et overskud for at kunne
modsvare tilsvarende underskud i andre afdelinger. Vores overskud bliver overført til
2019.
Er beskrevet i det udsendte Ugenyt, bl.a er vi nødt til at kunne aflyse undervisningen for
6.-9.klasse
Det fravær vi kender i forvejen vil ikke altid blive dækket, men vi prøver i stedet med en
plan B.
Det er vigtigt at der bliver meldt ud hvorfor til forældre om hvorfor at disse ting er sat i
spil.
Bekymring om klasser kan komme til at mangle timer.
Der er bekymring fra lærer siden om at det vil gå ud over forberedelsestid, at der er et
ønske om at der evt. fratages opgaver

•

Orientering omkring personalereduktion i Supercenter Holbergskolen pga. økonomi.
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•
•

Skyldes for få børn i forhold til hvad vi havde forventet.
Foredrag om sorggrupper ved Rune Rønne torsdag d. 8. november kl. 17.30 i
multisalen.
Punkt som ikke er på dagsorden: vi har fået en henvendelse fra en forældre som synes
at intra skal være forbeholdt skolerelaterede ting.
Informerer vi for meget eller for lidt?
Et ønske om at det er skolerelaterede ting på intra, og ej heller på vores FB som har til
formål at fortælle skolens gode historier.
Umiddelbart ikke en følelse af for stort information indtilvidere

5. Orientering fra personalet
• Vi har fået følgende nye kollegaer: Rie, Ninette, Melanie, Mette-Louise, Ditte, Josefine,
Pernille (10 t/uge) og Heidi, der starter den 1. september.
Det lader til at de er kommet godt fra start og er faldet godt til.
Der er meget travlt og lærerne er lidt presset pt. der er mange anderledes dage.
Der er et ønske om at vi snakke om de opgaver der kommer og den mindskede
forberedelses tid dette kan medføre. (Jakob Storm og Jakob Dahl snakker)
Der er mange forskellige arrangementer, dage for de forskellige årgange. I uge 39
naturfagsugen vil et par af dagene have fokus på dansk eller matematik dog med afsæt
i emnet.
Ønske om et princip for ture ud af huset fra personalegruppen. Forslag om at det tages i
med udvalg/fasemøde som kan gå videre til skb.
Vi vil gerne være den åbne skole for elevernes skyld.

6. Orientering fra elevrådet
• Præsentation af vores nye formand- og næstformand
Smilla formand
Josefine næstformand
Dejligt I deltager, og der opfordres til at I husker alle på skolen (også de ”små” klasser)
7. Skolens Dag
Opdatering omkring arrangementet Skolens Dag, der finder sted i morgen torsdag.
Vejrudsigten ser lidt tvivlsom ud, der bliver spisning indenfor.

8. Trafik
Tages op efter behov
9. Punkter til næste/kommende møder
•
•
•

Revidering af principper
Økonomi
høringssvar

10. Mødeleder til næste møde: Jakob Krüth
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11. Evt.
12. Lukket punkt – eleverne forlader mødet.
Jakob informerer om punktet

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.

