Holbæk By Skole
Skolebestyrelsen

I forlængelse af mødet i bestyrelsen afholdes der fra kl. 19.00 – 20.30 på foranledning
af Børn og Skoleudvalget et dialogmøde med forældre fra Holbæk By Dagtilbud og
Skole. Se mail fra Morten med indbydelse sendt den 19.12.18.

Skolebestyrelsen Holbæk By Skole
Tidspunkt:
Mandag den 7. januar kl. 17.15 – 19.00
Hvor:
Absalon
Deltagere:
Afbud/fravær: Michael, Thomas
Punkt 1.
Ansvarlig/tid:
Formål:
Fremstilling:
Referat:

Punkt 2.
Ansvarlig/tid:
5 min
Formål:
Fremstilling:
Referat:

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

Godkendelse af dagsorden
Kristian

Godkendt
Kristian orienterer om udvalgets dialogmøde dd. Kl. 19.00 – 20.30.
Nyt fra elevrådet
Nikoline og Sol
Kort orientering om elevrådsarbejdet på Absalon og Bjergmarken

Intet nyt fra Bjergmarken
Absalon – Elevrådet har arrangeret fælles juleafslutning for overbygningen.

Beslutningssag; Ændring af skolebestyrelsens mødeplan
Kristian
I den vedtagne mødeplan er det besluttet at skolebestyrelsesmøderne afholdes fra kl.
17.15 – 19.15. Det foreslås, at møderne, hvor der er behov for dette, kan udvides med
yderligere en halv time.
Tidsrammen for møderne vil fremgå af dagsorden.
Det besluttes at møderne fremadrettet er kl. 17.00 – 19.00, og ved lang dagsorden er
mødetiden kl. 17.00 – 19.30.

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

Beslutningssag: Udarbejdelse af høringssvar om forbud mod energidrikke og røgfri skoler
Morten
Formålet med sagen er at drøfte henvendelsen fra Børn og Skole udvalget og
evt. udarbejde høringssvar i forhold til det fremsendte
Den 31. oktober godkendte Udvalget for Børn og Skole indstillingerne om at:
1. forslag om røgfri skoletid på Holbæk Kommunes folkeskoler fra skoleåret
2019/20 sendes i høring i skolebestyrelserne forud for endelig beslutning på
udvalgsmøde d. 30. januar 2019.
2. forslag om forbud mod energidrik på Holbæk Kommunes folkeskoler fra
skoleåret 2019/20 sendes i høring i skolebestyrelserne forud for endelig
beslutning på udvalgsmøde d. 30. januar 2019.
Skolebestyrelsen bedes indgive høringssvar, hvori den forholder sig til den
eventuelle indførelse af:
1. røgfri skoletid
2. forbud mod energidrik på skolerne
Høringsfrist er senest onsdag d. 9. januar 2019.
Vedhæftet sagen er referat fra udvalgsmødet d. 31. oktober samt faktaark om
hhv. rygning og energidrik.

Referat:

Det tænkes ikke at gøre en forskel for elevernes om der er rygeforbud eller ej, da der
allerede nu er princip på skolen om, at vi er røgfri. Skolen har ikke noget princip om
energidrikke, men der er enighed i bestyrelsen om, at denne drik ikke hører til i
skoletiden.
Det drøftedes fordele og ulemper ved at lave forbud fremfor at vejlede og være i dialog
med elever og forældre om sundhed. Det drøftedes om vi skal lave samlet princip om
sundhed.
Morten udarbejder høringssvar (vedhæftet?)

Punkt 5.
10 Min
Ansvarlig/tid:
Formål:

Orienteringssag; Regnskab 2018

Fremstilling:

Morten
Formålet med punktet er at give en kort orientering om forventet regnskabsresultat for
2018.
Forventningen til regnskabet vil være, at skolen samlet set afslutter året med et mindre
forbrug på ca. 1,9 mio. kr.
Regnskabsresultatet for 2017 viste et merforbug på 1,7 mio. kr. Målsætningen for 2018 har
været et regnskab i balance og forventningen de sidste måneder af 2018 har været et
forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Skolens samlede budget udgør ca. 150 mio. kr.
Årsagen til det samlede regnskabs resultat kan generelt henføres til stor tilbageholdenhed
gennem hele året i forbindelse med visitationer og indkøb, en mærkbar effekt af de
reduktioner, der er gennemført i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2018/2019
og tæt styring fra administration og ledelse.
Den specifikke afvigelse, der er iagttaget sidst på året skyldes primært; udbetaling af puljer,
der ikke var indregnet, misforhold i budgettal i regneark, hvor skolens økonomi opgøres og
kommunens økonomisystem samt fejl i formler i nævnte regneark. Beklagelige fejl, der er
opdaget så sent på året at kompenserende indkøb ikke kunne gennemføres i
nævneværdigt omfang.
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Forventningen er, at kommunalbestyrelsen ikke giver mulighed for at Holbæk By Skole kan
overføre det ventede mindre forbrug fra 2018 til 2019.
MED udvalget er orienteret i sit møde den 18.12.18 om forventningen til regnskab 2018
og udtaler i den forbindelse, at vi fremover får bedre økonomistyringsredskaber og
mulighed for at kunne overføre midler.
Referat:

Det er første gang skolen giver overskud, og set i lyset af at skolen gik ud af 2017 med
større underskud er det godt hentet ind. Der er givet tilladelse til at der indkøbes Chrome
Books for 0,5 mio. yderligere har det været muligt at lave investeringer på
undervisningsmaterialer på 300 t.
Fejlkilder og refusioner er et opmærksomhedspunkt i kommende års økonomistyring.

Punkt 6.
Ansvarlig/tid:
20 min
Formål:

Orienterings- og drøftelsessag; Budgetproces.
Morten

Fremstilling:

Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskoleloven godkende skolens budget
indenfor de rammer, der er givet af kommunalbestyrelsen. MED udvalget har
ret til at blive hørt i forbindelse med fastlæggelsen af skolens budget.
Det indstilles derfor, at skolebestyrelsen forholder sig til den proces, der leder
frem til at budgettet kan behandles endeligt og evt. godkendes, samt tager en
første drøftelse af forventningerne til Budget 2019.
Forslaget er at dele budgetprocessen op i to dele – en første del, hvor man
alene forholder sig til udgifter til daglig drift (undervisningsmidler, diverse
indkøb, elevaktiviteter mv.) i skole og SFO og en anden del, hvor større
investeringer, timefordeling, klassedannelse mv. afklares
Holbæk By Skole har modtaget første udkast til rammebudget fra kommunen.
Endelig afklaring af de budgetmæssige rammer afhænger dels af en politisk
beslutning om udmøntning af det kommunale budgetforlig, dels afhænger
budgettet af Holbæk By skoles børnetal (indskrivning til kommende
børnehaveklasser) og derved klassetal. Det forventes, at den politiske afklaring
af på plads omkring årsskiftet. Elevtallet kendes primo marts måned. Det
indstilles, at budgetprocessen deles i to dele.
Runde vedr. daglig drift mv:
MED 18.12: Generel orientering og drøftelse. Bemærkninger til prioritering
Skolebestyrelse 7.1: Generel orientering og drøftelse. Indledende prioritering
MED 29.1: drøfte forslag til prioritering
Skolebestyrelse 29.1: drøfter og beslutter forslag til prioriteringer
Runde vedr. klassedannelse, timefordeling og prioritering af større indsatser
Skolebestyrelsen 27.2: drøfter forslag til prioritering
MED 16.3: behandler forslag til prioritering
Skolebestyrelsen 28.3: Behandler endeligt forslag til budget – herefter kan
planlægning af skoleåret sættes i gang.
Punktet afrundes med en opsummering af forventningerne til budget 2019 og
herefter indledende drøftelse jvf. nævnte procesplan
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Referat:

Samlet set vil de tre andre skoler fortsat genere underskud, muligvis grundet landskolerne
med den lave klasse koefficient.
Vores egen økonomi ser fornuftigt ud og vi forventes at kunne drive god skole med gode
tilbud til såvel almen og special. Umiddelbart er der ikke budgetlagt for 10 – 11 mio.,
hvoraf nogle af disse, skal finansiere aftale om lærernes nedsatte undervisningstid.
Budgetprocessen godkendes.

Punkt 7.
Ansvarlig/tid:
20 min
Formål:

Drøftelse vedr. skolens værdigregelsæt og antimobbestrategi
Kristian

Fremstilling:

I henhold til folkeskoleloven skal hver skole have besluttet værdiregelsæt og en
antimobbestrategi. Fagcenteret har gennemgået de 4 skolers værdiregler og
antimobbestrategi og vurderingen er, at Holbæk By Skole mangler følgende:
•
•
•
•

Mangler værdiregelsæt
Digital mobning mangler- definition, forebyggende, indgriben mm
Afsnit forebyggelse af mobning har karakter af internt dokument. Prosa til selve
strategien, der kan læses af forældre og andre
Forankringen mangler- der er her og nu aftaler

Udover forpligtigelsen til at skolerne har udarbejdet de nødvendige regler er
bestemmelser om klageadgang etc. Yderligere fremgår af vedhæftede link fra Dansk
Center for Undervisningsmiljø, dcum.
http://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobninggrundskole/vaerktoejer-og-vejledninger

Referat:

Punkt 8.
Ansvarlig/tid:
5 min

Det indstilles, at der sker en første drøftelse af sagen med henblik på at tilrettelægge en
proces, der leder frem til endelig udarbejdelse af skolens værdiregelsæt og
antimobbestrategi.
Det drøftedes i hvilket omfang der har været oplæg om mobning/krænkelse via sociale
medier. Det er SSP, der hovedsageligt holder disse oplæg for hhv. elever og forældre på
relevante klassetrin.
Vi skelner i vores antimobbestrategi ikke mellem mobning og digital mobning.
Det forventes at en antimobbestrategi samt beskrivelse af værdisættet kan fremlægges til
godkendelse på skolebestyrelsesmøde i marts.
Planen for arbejdet fremlagt og godkendt.

Orienteringssag
Alle, Korte meddelelser fra
Formanden
Opsamling på henvendelser fra medlemmer af skolebestyrelsen
a. henv. fra Jasper vedr. morgen rytme på mellemtrinet på afd. Absalon. Jasper
har modtaget redegørelse fra skoleleder 27.11.18. Sagen betragtes som
afsluttet
b. henv. fra Søren vedr. spørgsmål om juridisk afdækning vedr. anvendelse af
forældrebetalte klassekasser til undervisningsformål. Sagen er undersøgt via
fagcenteret og af svar herfra fremgår det, at den konkrete case ikke vurderes
at være lovmedholdelig. Det understreges samtidigt, at på den ene side er
sagen ret klar og på den anden side er det et felt med gråzoner. Sagen
genoptages i et senere møde med henblik på at udarbejde et lokalt princip.
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c. Der er kommet brev fra nabo, til Absalon, til formand og næstformand vedr.
boligbyggeri ved Slotshaven, dette kan gøre noget ved skolevejen. Bestyrelsen
forestiller sig ikke at reagere på henvendelsen.
Skolelederen
a. Gennemført APV blandt alle medarbejdere og udarbejdet handleplaner. Høj
svarprocent og grundlæggende en god tilbagemelding. Der er i fokus på støj og
stressforebyggelse.
b. Møde med Vækst og Bæredygtighed dd. vedr. boligbyggeri ved Bjergmarken og
dermed forventet øget antal elever uden, at der er plads på matriklen. Der er
andre boligområder, hvor der er faldende tal. V&B går i gang med at udarbejde et
faktaark.
c. Der er lavet aftaler med V&B vedr. udfordringerne (akustik, varme og støj), på
seminariet. Det forventes at være løst inden udgangen af januar 2019.

Referat:

Afdelingerne
a. Bjergmarken har for første gang i sin historie afholdt fælles juleafslutning, god
respons og stor forældreopbakning. Gennemfører pt. MUS, og der opleves god
stemning.
b. Orø er rigtig glade for at få Anette som leder. Det var svært at sige farvel til
Maibritt.
c. Absalon har ligesom Orø og Bjergmarken haft fælles juleafslutning. Det er
afdelingernes forventning, at det bliver en tradition at alle elever mødes og ønsker
hinanden god jul og godt nytår.
d. Det forventes at Absalon har fået valgt ny medarbejderrepræsentant til
bestyrelsen inden næste møde.
Medarbejderne
a. Ingen bemærkninger
Orienteringer givet uden yderligere

Punkt 9.
Ansvarlig/tid:
Referat:

Evt.
Alle,
Grundet mediernes opmærksomhed ønsker Søren, at elevfravær kommer på dagsordenen
ved et af de kommende møder. Emnet skrevet på pkt. 11.

Punkt 10.
Ansvarlig/tid:

Lukket punkt
Fast punkt. Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til behandling under
dette punkt.
a. Orientering om ansættelser på afd. Orø og afd. Absalon.

Referat:

Punkt 11.
Ansvarlig/tid:

Punkter til kommende møder
Næste møde afholdes 29. januar 2019 på Afd. Absalon med følgende foreløbige
dagsorden:
- Budgetproces 2019
- Værdiregel sæt samt antimobbestrategi
- Skolens DNA (fortsat drøftelse fra møde den 29.11 møde afholdt på Orø)
- Elevfravær

Referat:
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Mødeplan:
29. januar
27. februar, evt. Specialområdet
28. marts, evt. SFO
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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