Holbæk By Skole
Skolebestyrelsen
Mødet afholdes på Orø, afd. Orø Skole og Børnehus
Pædagogisk leder Mai – Britt Just deltager i mødet under punkt 1.
Der afholdes på Orø forældrearrangement samme aften (slut kl. 17.00). Mødet indledes
med en kort rundtur med indlagt orientering om Orø Skole og Børnehus samt evt.
deltagelse i forældrearrangementet.
Praktisk info:
Afgang fra Holbæk havn kl. 16.55 – ankomst Orø kl. 17.25 (herefter kørsel til skolen). Vi mødes på havnen kl.
16.45 ved Orø færgen og fordeler os i et passende antal biler.
Afgang fra Orø kl. 19.10 med Østre færge og ankomst i Holbæk ca. 19.45. Afgang fra skolen kl. 19.00

Skolebestyrelsen Holbæk By Skole
Tidspunkt:

Mandag den 29. november kl. 17.30 – 18.55. Se afgangstider ovenfor.

Hvor:
Orø Skole og Børnehus, biblioteket
Deltagere:
Afbud/fravær: Nikoline, Michael, Thomas, Søren
Punkt 1.
Ansvarlig/tid:
30 min (inkl.
Rundvisning)
Formål:
Fremstilling:
Referat:

Punkt 2.
Ansvarlig/tid:

Referat:
Punkt 3.
Ansvarlig/tid:
5 min
Formål:
Fremstilling:
Referat:

Orientering: Generel orientering om Orø Skole og Børnehus
Punktet gennemføres forud for selve bestyrelsesmødet
Mai – Britt og Annette

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen får indblik i hverdag og aktiviteter på Orø
generelt og konkret i Orø Skole og Børnehus.
Orientering ved pædagogisk leder Mai – Britt Just og kommende leder Annette.
Tak for fin rundvisning og historie om Orø Skole og Børnehus. Bestyrelsen benyttede
lejligheden til at sige tak til Mai-Britt for stor og god indsats på Orø.
Godkendelse af dagsorden
Kristian
Dagsorden skal ses i sammenhæng med mødet den 7. januar, hvor der afsættes tid til
behandling af indkomne punkter mv.
Godkendt
Nyt fra elevrådet
Nikoline og Sol
Kort orientering om elevrådsarbejdet på Absalon og Bjergmarken

Absalon gennemfører skolevalg ultimo januar 2019, har forespurgt Borgmesteren om hun
vil komme og fortælle om politik. Der afventes svar. De er ved at planlægge julefrokost.
Mellemtrinnets elevråd har været på besøg hos Borgmesteren.

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

Referat:

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

Temadrøftelse; Hvad er Holbæk By Skoles DNA?
Nis
Fortsat drøftelse fra mødet i oktober måned. Formålet med punktet er gennem en
inddragende proces at få udarbejdet og senere besluttet kendetegn ved Holbæk By Skole
– en samlet fortælling om skolen og skolens dna. Den konkrete udtryksform vil afhænge af
de formuleringer bestyrelsen ender med at nå frem til.
Nis vil lede processen, der vil inkludere drøftelser i mindre grupper og i plenum.
Punktet forventes genoptaget i mødet den 29. januar. I mødet den 29.1 vil den videre
proces bliver afklaret, herunder dialogen med elever og medarbejdere mv.
Der skal skabes en god fortælling, der har bund i virkeligheden. Det drøftes at Holbæk By
Skole skal have én fortælling, men at matriklerne fortsat har forskellige kendetegn.
Mulige veje til fortællingen; opgradere kommunikationen, kortlægge traditioner og bygge
videre på dem, bygge på samarbejde og fælles ressourcer. Derfor drøftes det; hvad skal
barnet have med fra HBS af traditioner/oplevelser samt faglighed. Alle noter fra
gruppedrøftelserne er indsamlet og arbejdet fortsættes til januar 2019
Orienteringssag; Regnskab 2018 og budget 2019
Morten
Formålet med punktet er at give en kort orientering om forventet regnskabsresultat for
2018 og status for arbejdet med budget 2019.
Revision viser underskud på ca. 600.000, som det forventes at økonomiudvalget dækker.
Budget 2019 - der er relativ stor usikkerhed om de ekstra midler der er afsat, bliver
bindende og ikke frie midler. Så snart det kan lade sig gøre, deles budgettet til
undervisning, IT og inventar ud til de 3 matrikler.
Der er fortsat usikkerhed om, hvordan modellen for børn med særlige behov, kommer til
at se ud, altså central vs. decentral pulje.

Punkt 6.
Ansvarlig/tid:

Orienteringssag
Alle, Korte meddelelser fra
Formanden
Skolelederen
Afdelingerne
Medarbejderne

Referat:

Landsmøde Skole og Forældre, oplevelsen var god og der ønskes at der fremadrettet er
flere fra bestyrelsen som er med. Netværk med andre bestyrelsesmedlemmer.
Annettes sidste møde i skolebestyrelsen, der vælges ny på Absalon.
Fælles afslutning på Bjergmarken

Punkt 7.
Ansvarlig/tid:

Evt.
Alle,

Referat:
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Punkt 8.
Ansvarlig/tid:

Lukket punkt
Fast punkt. Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til behandling under
dette punkt.

Referat:
Punkt 9.
Ansvarlig/tid:

Punkter til kommende møder
Næste møde afholdes 7. januar 2019 på Afd. Absalon med følgende foreløbige dagsorden:
- Høringssvar til Børn og Skoleudvalget vedr. rygning og energidrikke
- Opsamling på henvendelser fra Jasper og Søren
- Budgetproces 2019
- Værdiregel sæt
- Evt. sag fra Børn og Skoleudvalget vedr. muligt samarbejde med foreningen ”Brug
Folkeskolen”. Sagen forventes behandlet i Børn og skoleudvalget den 28.11.18
- Forslag om, at skolebestyrelsens mødetidspunkter udvides med indtil 30 min

Referat:

Mødeplan:
7. januar, Absalon evt. SFO
29. januar, Absalon evt. 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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