Holbæk By Skole
Skolebestyrelsen
Mødet indledes med en kort rundtur på afd. Bjergmarken ved pædagogisk leder Pia
Gabel varighed ca. 30 min. Vi mødes foran skolens kontor.
Skolebestyrelsen Holbæk By Skole
Tidspunkt:

Tirsdag den 25. september kl. 17.15 – 19.15

Hvor:
Afd. Bjergmarken
Deltagere:
Afbud/fravær: Theis, Jasper, Thomas, Sol
Punkt 1.
Ansvarlig/tid:
Referat:

Godkendelse af dagsorden

Punkt 2.
Ansvarlig/tid:
5 min
Formål:

Nyt fra elevrådet
Nikoline og Sol

Fremstilling:
Referat:

Punkt 3.
Ansvarlig/tid:
10 min
Formål:

Godkendt

Kort orientering om starten på elevrådsarbejdet på Absalon og Bjergmarken samt ideer til
emner elevrådet vil arbejde med
Elevrådet på begge afdelinger er startet op og arbejder med relevante emner.

Drøftelsessag; Fælles opsamling på mødet med Børn og Skoleudvalget.
Kristian
Børn- og Skoleudvalget holdt møde med skolebestyrelsen for Holbæk By Skole den 17.9 kl.
18.30 – 20.30. Dagsorden og oplæg fra skolelederen er vedlagt som bilag

Fremstilling:
Børn- og skoleudvalget mødes med hver skolebestyrelse en gang i efteråret og der følges
op med et fællesmøde mellem flere forældrebestyrelser og udvalget senere på efteråret.

Referat:

Punkt 4.
Ansvarlig/tid:
35 Min
Formål:
Fremstilling:

Punktet indledes med en kort opsamling ved formanden. Herefter drøftelse og afklaring
af, hvilke primære budskaber, der ønskes overbragt til Børn og Skoleudvalget.
Der er stor interesse for skolerne i kommunen, fra udvalgets side.
Der meldes følgende tilbage til udvalget:
Skolebestyrelsen kvitterer for mødet og synes at det generelt var et positivt møde. Glad
for at der bliver lyttet og bestyrelsen ser frem til samarbejdet om udvikling af skolen.
Temadrøftelse: Arbejdet med fortællingen om skolen, skolens position i lokalsamfundet,
skolens konkurrence med frie grundskoler etc.
Nis og Morten
Formålet med punktet er at indlede en drøftelse i skolebestyrelsen, der dels kan give
skolebestyrelsens medlemmer et indblik i Holbæk By Skolens rolle og position i

lokalsamfundet, dels give input til udvikling af en egentlig fortælling og derved udvikling af
Holbæk By Skole.

Referat:

Punktet indledes med et kort input fra Nis, der fortæller om sit billede af skolen. Herefter
drøftelse i grupper om hvad kendetegner Holbæk By Skole, hvordan opleves vi og hvordan
oplever vi os selv. Opsamling i plenum og dernæst afklaring af næste skridt.
Der er gruppedrøftelse om de tre spørgsmål;
Hvad kendetegner Holbæk By Skole?
Hvordan opleves vi og hvordan oplever os selv?
Til næste møde skal vi drøfte noterne fra dette møde. Blandt andet traditioner, skoleform.
Nis, Kristian og Morten kommer med nyt oplæg til næste møde. Medarbejderne skal
inddrages i processen.

Punkt 5.
10 Min
Ansvarlig/tid:
Formål:
Fremstilling:
Referat:

Punkt 6.
Ansvarlig/tid:
5 Min
Formål:
Fremstilling:

Referat:

Punkt 7.
Ansvarlig/tid:
5 Min

Orientering og drøftelse: Anvendelse af vikarer i undervisningen
Pia og Michael
Formålet med punktet er at give skolebestyrelsen information om omfanget af
vikardækning i de første uger efter skolestart.
Punktet indledes ved, at pædagogiske ledere Pia og Michael mundtligt giver status.
Herefter drøftelse af behovet for yderligere afdækning, tiltag mv.
Tallene er nogenlunde ens for år 2017 og 2018.
Der er intern dækning via teamet. Eksterne vikarer følger vikarplaner. Der er ingen aflyste
timer.
Statistik med referatet.

Orientering og opklarende spørgsmål: Status på samarbejde med Sportsbyen
Michael og Morten
Formålet med punktet er at give skolebestyrelsen en status på udvikling af
idrætsundervisningen på afd. Absalon i forbindelse med åbningen af Sportsbyen.
Sportsbyen åbner 1. januar 2019. I forbindelse med åbningen flyttes en del af
idrætsundervisningen og SFOs aktiviteter for elever fra afd. Absalon til Sportsbyen samt
svømmeundervisningen fra alle tre afdelinger.
Der er etableret et konstruktivt samarbejde på flere niveauer mellem sportsbyen, kultur
og fritidssekretariatet og ledelsen ved Holbæk By skole.
Afd. Absalon vil være den eneste folkeskoleafdeling, hvor undervisningen flyttes til
sportsbyen. Grundet afstanden til sportsbyen, sportsbyens størrelse og muligheder, samt
den ændrede struktur på idrætsområdet er ledelsens tilgang, at flytningen til sportsbyen
skal udnyttes såvel pædagogisk som i forhold til branding af skolen. Holbæk By Skole kan
derfor overveje at indgå i et partnerskab med Sportsbyen.
I mødet vil pædagogisk leder Michael Larsen give en orientering om status på
planlægningsarbejdet og samarbejdet om udvikling af idrætsundervisningen.
Der arbejdes på at finde den bedst mulige løsning for udnyttelse af de nye faciliteter. Det
er særligt dækkende for Absalon, da Bjergmarken kan afholde samtlige lektioner i egen hal
og seminariehallen.
Beslutningspunkt: Hvad sender vi ud på ForældreIntra?
Morten
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Formål:
Fremstilling:

Skolen modtager løbende en del materiale fra interesseorganisationer, foreninger enkeltpersoner mv. og ofte ønskes materialet rundsendt på ForældreIntra.
Idet der til tider er usikkerhed om det eksisterende beslutningsgrundlag rejses sagen.

Referat:

Skolelederen indstiller, at skolen anvender Intra til at rundsende materiale fra kommunale
aktører eks. SSP, Ung Holbæk mv. og samtidig besluttes det, at alt øvrigt materiale afvises
medmindre det har et klart oplysende eller alment formål.
Lokale foreninger henvises til skolens fysiske opslagstavler, hvor materiale og reklame for
enkelte foreninger kan præsenteres i en periode. Øvrigt materiale afvises.
Udsættes til næste møde

Punkt 8
Ansvarlig/tid:
5 min
Formål:
Fremstilling:

Referat:

Punkt 9.
5 min
Ansvarlig/tid:
Formål:

Referat:

Orientering: Orientering om status vedr. anvendelse af medbragt IT udstyr i
undervisningen
Morten
Der har den senere tid været nogle henvendelser vedr. skolens undervisningsmaterialer –
herunder ikke mindst spørgsmål om, hvad det forventes, at eleverne medbringer
hjemmefra.
Generelt er holdningen – også tidligere udtrykt i skolebestyrelsen, at skolen skal stille
undervisningsmidler til rådighed for eleverne. Skolens udstyr er ikke løbende
moderniseret grundet skolens økonomi, men det er forventningen, at der fra 2019 vil
være mulighed for en gradvis opgradering af undervisningsmidlerne. Der skal fortsat ske
en prioritering af det afsatte budget.
Der er flere perspektiver på spørgsmålet og derfor indstilles det, at skolebestyrelsen tager
en temadrøftelse om emnet senere. En drøftelse, der inkluderer følgende foreløbige
emner:
- Skal skolen primært anvende analoge eller digitale læremidler
- Hvad kan man forvente eleverne har med hjemmefra
- Hvordan udnyttes skolens ressourcer bedst muligt
- Hvordan imødekommer vi bedst muligt de krav, der stilles til eleverne ved
prøverne og i de faglige mål for fagene
Skolelederen giver i mødet en kort orientering og herefter henvises sagen til senere
behandling i skolebestyrelsen
Der er pt. dialog i ledelse og medarbejdergruppen.
Punktet drøftes videre til november

Meddelelser

Korte meddelelser fra
Formanden
Skolelederen
- Skolens økonomi (status)
- Stillingsopslag Afd. Orø
Afdelingerne
Medarbejderne
Forventet underskud 3-500.000 kr.
Thomas og Kristian fra bestyrelsen
Åbent hus den 6. oktober for kommende 0. klasseselever og forældre.
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Stillingsopslag på Absalon, der er samtaler den 25. oktober.

Punkt 10.
Ansvarlig/tid:

Evt.
Alle,

Referat:

Klassekasser – Skal klassekassens penge bruges på ekskursioner i skoletiden? Dette punkt
skrives på to do listen.

Punkt 11.
Ansvarlig/tid:

Lukket punkt (evt.)

Referat:

Orientering
Trine – Opslag på Absalons fb vedr. kritik på logo. Trine har været i kontakt med kritiker.
Fb kan være et farligt medie.

Punkt 12.
Ansvarlig/tid:

Punkter til kommende møder
Næste møde afholdes 29.10

Referat:
Mødeplan:
29. august, Absalon
25. september, Bjergmarken
29. oktober, Seminariet
29. november, Orø (Færgeafgang fra Holbæk 16.55 og vi er retur senest ca. 19.45)
7. januar, Absalon (SFO)
29. januar, Absalon (Specialområdet)
27. februar
28. marts
29. april
28. maj
Skolebestyrelsens prioriterede emner:
Skolens værdi regelsæt (mobbe politik mv.) (2)
Fortællingen om skolen – skolens brand
Rygepolitik eller lokal sundhedspolitik(4)
Gennemgang af gældende principper
Skole – hjem samarbejdet (3)
Forældreaftener (eks: unge og sociale medier, unge og angst mv.)
Bredere drøftelse om skolens position, lokale forankring, udvikling etc. (1)
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