Holbæk By Skole
Skolebestyrelsen

Dagsorden
Skolebestyrelsen Holbæk By Skole
Tidspunkt:
Onsdag den 27. februar kl. 17.00 – ca.19.15
Hvor:
Absalon
Deltagere:
Afbud/fravær: Kristian, Michael, Nikoline

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig/tid:
Formål:

Nis

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

Punkt 3.
Ansvarlig/tid:
30 min
Formål:

Godkendt
Nyt fra elevrådet
Nikoline og Sol

Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes.
Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken.

Drøftelse vedr. Holbæk By Skole samlede budget 2019.
Morten
Formålet med punktet er at drøfte ønsker til årets budget, særlige indsatser og modsat
drøfte forslag, der kan bidrage til etablering af yderligere styrket økonomisk råderum

Fremstilling:
Punktet indledes med oplæg fra skolelederen vedr. elevtal og mulige prioriteringer
udarbejdet af ledelsen herefter drøftelse.
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.
Skolebestyrelsen godkendte i sit møde den 7.1. 19 nedennævnte proces vedr. behandling
af skolens budget

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.
Elevtallet er fastlagt primo marts måned og herefter kan der tages endelig stillingtagen til
skolens budget. Skolens aktuelle elevtal fordelt på klasser præsenteres ligeledes under
behandlingen af dette punkt
Referat:

Budgettet gennemgås og ønsker om prioriteringer af indsatser/temaer for kommende
budgetår fremlægges;
Styrket faglighed i matematik,
Styrket idrætsfaglighed på Absalon i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon,
Bevægelsesvejleder på Bjergmarken og Orø,
Åben skole (ex. U&J, skolens DNA ect.),
Det pædagogiske miljø (PLC, makerspace, teknologiforståelse)
Generelt løft af to-lærer ordning.
Der vil være mulige reduktioner på antallet af klasser.
Det drøftes, hvordan fordelingen af de kommende 0. klasser skal være mellem Absalon og
Bjergmarken.

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

Beslutningssag: Skolens værdigrundlag og anti mobbestrategi
Pia
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

Det besluttes i skolebestyrelsens møde den 7. januar, at der udarbejdes forslag til skolens
værdiregelsæt og antimobbestrategi.
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Referat:

Punkt 5.
Ansvarlig/tid:
30 min
Formål:

Forslaget præsenteres i mødet og på baggrund heraf vil der være en drøftelse og evt.
beslutning.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for alle tre matrikler. Det er
arbejdsgruppens ønske, at trivsel bliver et fokuspunkt i kommende skoleår. Bestyrelsen
kom med input til at nuancere strategien mere, hvorfor arbejdsgruppen genoptager
arbejdet under hensyn til bestyrelsens input. Beslutningspunktet er udsat.

Drøftelsessag: Udvikling af bygningsmassen afd. Bjergmarken
Morten
Formålet med punktet er, at bestyrelsen formulerer input til notat, der skal anvendes til
forberedelse af politisk dialog og senere prioritering.

Fremstilling:
Vækst og bæredygtighed har igangsat en proces med Holbæk By Skole, der skal lede frem
til at give et overblik over de bygningsmæssige udfordringer, der gælder hos os. Det er
intentionen, at man politisk vil forholde sig til behovet for udvikling af bygningsmassen i
Holbæk By. Det er i denne byrådsperiode aftalt at udvikle 5 lokalområder. Formålet med
nærværende forløb er at udarbejde et notat til politisk drøftelse og senere mulig
prioritering, der kunne lede frem til at, at udvikling af bygningsmassen i Holbæk By bliver
prioriteret i en senere runde. Begrundelsen herfor er bl.a. en generel forventning til
udvidet elevtal, en nedslidt bygningsmasse, kendte kapacitetsudfordringer og behov for,
at bygningsmassen i øget grad understøtter en moderne folkeskole, der efterlever
intentionen i folkeskolereformen
Ledelsen har drøftet sagen og udarbejder et pædagogisk oplæg inkl. En konkret
lokalanalyse.
Det Indstilles, at Skolebestyrelsen drøfter følgende mere principielle forhold:
a. Hvordan løses de bygningsmæssige bedst ved at skolen udvides eller bør der i
stedet bygges en ny skole?
b. Hvordan understøtter skolens lokaler bedst
- Oplevelsen af tryghed for det enkelte barn
- Sammenhæng i skolen mellem almen klasser/ børn, SFO, specialklasser/
elever i særlige tilbud
- Bevægelse, Åben skole aktiviteter, varieret skoledag etc.
- Skolens identitet
- Styrket samarbejde med dagtilbud
c. Er der forhold omkring skoleveje, trafik mv. der skal medtænkes?
d. Andet?
Referat:

Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved nybyggeri versus udbygning og renovering af
Bjergmarken. Der er enighed om at indstille til, at Bjergmarken skal udbygges og
renoveres, hvor der tages hensyn til såvel elevtal som pædagogisk praksis.
Repræsentanter fra ledelsen udarbejder et notat om de bygningsmæssige rammer samt
vurdering af fremtidige behov set ud fra et pædagogisk perspektiv.
Vækst og Bæredygtighed inviteres til et senere bestyrelsesmøde.
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Punkt 6.
Ansvarlig/tid:
30 min
Formål:

Beslutningssag; Skolens DNA
Nis
Formålet med punktet er at udforme udkast til formulering af skolens DNA, der herefter
sendes i høring blandt skolens elever, forældre og ansatte.

Fremstilling:
Høringsperioden er 1. marts til 15. april. Det foreslås, at der i maj måned indbydes til
fælles forældremøde med skolebestyrelsen, hvor oplægget drøftes.

Referat:

Punktet indledes med en opsamling på drøftelse fra sidste møde ved Nis herunder konkret
forslag på beskrivelse af Skolens DNA
Bilag drøftes og kvalificeres. Der er en god sammenhæng mellem ønsker for
indsatser/temaer i kommende skoleår og bilaget. Der er generel opbakning til bilaget,
men der er nogle opmærksomhedspunkter på formidling og sprog. Der er ikke sproglig
overensstemmelse mellem værdierne i oplægget og skolens nuværende værdier, dog er
der heller ikke stor divergens, hvorfor der på senere møde skal være drøftelses og
beslutningspunkt om denne del.
Der blev ikke truffet beslutning, hvorfor der ikke indledes høring på nuværende tidspunkt.
Punktet genoptages på næste møde.

Punkt 7.
Ansvarlig/tid:
5 min

Referat:

Orienteringssag
Alle, Korte meddelelser fra
Næstformanden
Skolelederen
Afdelingerne
Medarbejderne
Bjergmarken – Vi har haft 37 ansøgere, 8 til samtale og ansat 4. Vi er påbegyndt arbejde
med formålsstyret undervisning, kommende 4. årg. ansøger om deltagelse i ”Kend dit
land”.

Punkt 8.
Ansvarlig/tid:
Referat:

Evt.
Alle,

Punkt 9.
Ansvarlig/tid:

Lukket punkt
Fast punkt. Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til behandling under
dette punkt.
a. Orientering om vakante stillinger
b. Orientering om henvendelse fra forældre vedr. konkret klasse

Referat:

Punkt 10.
Ansvarlig/tid:

Punkter til kommende møder
Næste møde afholdes 28. marts 2019 på Afd. Absalon med følgende foreløbige
dagsorden:
- Budgetproces 2019
- Klassedannelse/ Klassesammenlægninger
- Timefordelingsplan
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-

Evt.

Referat:

Mødeplan:
28. marts, evt. SFO
29. april
28. maj
Skolebestyrelsens prioriterede emner:
Fortællingen om skolen – skolens brand
Rygepolitik eller lokal sundhedspolitik(4) – tilbagemelding fra Børn og Skoleudvalget
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)
Princip vedr. anvendelse af midler indsamlet af forældre (klassekasser)
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