Holbæk By Skole
Skolebestyrelsen

Referat
Skolebestyrelsen Holbæk By Skole
Tidspunkt:
Torsdag den 28. marts kl. 17.00 – 19.30
Hvor:
Absalon
Deltagere:
Afbud/fravær: Nikoline, Sol, Thomas, Theis

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig/tid
Formål:

Kristian

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

Punkt 3.
Ansvarlig/tid
60 min
Formål:
Fremstilling:

Godkendt
Nyt fra elevrådet
Nikoline og Sol

Punktet er udgået

Beslutningssag; Holbæk By Skole samlede budget 2019.
Morten
Formålet med punktet er at drøfte skolens budget, herunder særlige indsatser
og modsat drøfte forslag, der kan bidrage til etablering af yderligere styrket
økonomisk råderum. Samt evt. godkende skolens budget.
Punktet indledes med oplæg fra skolelederen vedr. samlet overblik over
økonomisk råderum inkl. Information om det gennemførte budgetarbejde,
aktuelle elevtal og forslag til prioriteringer udarbejdet af ledelsen.
Under punktet behandles forslag til ændringer i klassedannelsen.
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 og udtaler fra sit møde den 12. marts følgende:

”MEDudvalget har drøftet forslaget og synes grundlæggende, at det i en tid med sparsom
økonomi, er godt med visioner og nye tiltag for såvel skolen som helhed som for de forskellige
afdelinger og har umiddelbart ingen bemærkninger herudover. MED ønsker en nærmere

drøftelse af kompetenceudviklingen for alle medarbejdere på et senere møde. Med
udsendelsen af referatet, vil MED få udsendt en budgetestimering (MMJ).”
Skolebestyrelsen godkendte i sit møde den 7.1. 19 nedennævnte proces vedr.
behandling af skolens budget
Runde vedr. daglig drift mv:
Det besluttede beløb er indarbejdet i budgettet og fordelt til afdelingerne.
Runde vedr. 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.
Skolelederen indstiller, at det fremlagte forslag vedr. klassedannelse og
budgetprioritering godkendes samt, at skolebestyrelsen senest i august måned
får lejlighed til at drøfte budgetopfølgning med henblik på at prioritere evt. ikke
disponerede midler.
Drøftelse:

Budgettet fremlægges og balancen mellem almenområdet og specialtilbuddene
drøftes.
Der fremsættes ønske om at der laves indsats på matematikken svarende til
750t.
Der fremsættes ønske om, at Absalon indgår i samarbejde Professionshøjskolen
Absalon om idræt i Sportsbyen, svarende til en lærerstilling.
Der fremsættes ønske om at styrke bevægelse i undervisningen på Orø og
Bjergmarken, svarende til 50% lærerstilling.
Der fremsættes ønske om, at Bjergmarken og Orø skal have øget fokus på
kulturelle oplevelser, disse midler bindes ikke op på stilling, men på materialer,
ekskursioner og eksterne undervisere.
Der fremsættes ønske om, at der skal øget fokus på U&J på mellemtrinnet,
svarende til 25% stilling.
Der fremsættes ønske om øget ressourcer til PLC, Makerspace og
teknologiforståelse, svarende til en stilling.
Der fremsættes ønske om at udbyde flere valghold til udskolingen.
Bestyrelsen fremsætter ønske om, at der laves indsats for de fagligt dygtigste
elever.
Det er positivt, at der er så godt styr på økonomien, så det er muligt at drøfte
udvikling.
Der drøftes fordele og ulemper ved ansættelse af kommunikationsmedarbejder.
Klassedannelser – der er indskrevet 8 elever på Orø, 54 elever på Absalon og
104 elever på Bjergmarken, til kommende 0. årgang.
Der fremsættes ønske om sammenlægninger på 2 klassetrin.
Vigtigheden af forældreinddragelse og et højt informationsniveau drøftes.
Den ene modtageklasse på mellemtrinnet nedlægges, da der ikke er elever til 2
klasser.
Det drøftes at der skal gøres op med klassetænkningen og der i stedet tænkes
årgang.
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Der fremsættes ønske, at der laves et princip på klassesammenlægninger eller
klassedannelse.
Referat

Budgettet er godkendt med de fremsatte indsatser samt de tre konkrete
klassesammenlægninger samt nedlæggelse af en modtageklasse.
Nis Rømer fremsatte forslag om at kulturindsatsen også skal gælde Absalon.

Punkt 4.
Ansvarlig/tid
20 Min
Formål:

Beslutningssag: Skolens værdigrundlag og antimobbestrategi
Pia

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:

Punktet genoptages fra sidste møde:

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.
Forslag fra den nedsatte arbejdsgruppe blev præsenteret og drøftet i
skolebestyrelsens møde den 27.2. her blev det aftalt, at forslaget
genfremsættes idet der skulle skabes sammenhæng til forslag om skolens
fortælling (se senere punkt på dagsorden)
Revideret forslag er vedlagt som bilag.
Referat:

Antimobbestrategi samt værdigrundlag er godkendt

Punkt 5.
Ansvarlig/tid
20 min
Formål:

Beslutningssag; Fortælling og Strategi for Holbæk By Skole
Nis

Fremstilling:

Formålet med punktet er at drøfte udkast til ”fortælling og Strategi for Holbæk
By Skole” og i forlængelse heraf evt. beslutte at oplægget sendes i høring
blandt skolens elever, forældre og ansatte.
Høringsperioden er 1. april til 15. maj. Indkomne høringssvar behandles i
skolebestyrelsens møde den 28. maj og forslaget kan her ligeledes blive
indstillet til evt. godkendelse.
Det foreslås, at der den 29. april kl. 19.00 indbydes til fælles forældremøde
med skolebestyrelsen, hvor oplægget kan drøftes. (se senere sag på
dagsorden)

3

Referat:

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

Referat:

Punkt 7.
Ansvarlig/tid
20 min
Formål:
Fremstilling:

Punktet indledes med en opsamling på drøftelse fra sidste møde ved Nis og en
kort gennemgang af de indarbejdede ændringer. Forslaget vedlagt sagen som
bilag
Fortælling og Strategi for Holbæk By Skole er godkendt med få ændringer og
sendes i høring hos forældrene. Der skal være opmærksomhed på
elevinddragelse.

Beslutningssag; timefordelingsplan
Michael og Pia
Skolebestyrelsen skal årligt drøfte og godkende skolens timefordelingsplan. I
forhold til den timefordelingsplan indstiller skolens ledelse at den nuværende
timefordelingsplan fastholdes uændret. (vedlagt som bilag)
Regeringen og et flertal i folketinget har fremlagt forslag om kortere skoledag.
Forslaget er ikke behandlet i folketinget. Forventningen er, at forslaget kan
vedtages inden sommerferien med ikrafttrræden 1. august ifald der ikke
kommer politiske hindringer i vejen for dette. Ifald forslaget bliver gennemført
vil sagen om timefordeling blive genfremsat.
Følger ministeriets vejledende timetal, dog gives der en ekstra lektion i idræt
for 7., 8. og 9. årgang, disse timer findes ved at reducere tilsvarende i den
understøttende undervisning. Vi fastholder §16B, der giver mulighed for tolærerordning. Forslaget er godkendt.

Beslutningssag; Afholdelse af fællesmøde og udarbejdelse af årsberetning
Kristian
I forretningsorden for skolebestyrelsen er det beskrevet, at skolebestyrelsen en
gang årligt i maj måned indkalder til fælles møde med skolens forældre og her
fremlægges årsberetningen
Det foreslås, at mødet afholdes i forlængelse af skolebestyrelsens møde den
29. april kl. 19.00 på Afd. Absalon.
Skolelederen indstiller, at skolebestyrelsen drøfter forslag til dagsorden og
mødeform, samt kommer med input til årsberetningen.

Referat:

Godkendt

Punkt 8.
Ansvarlig/tid
10 min
Formål:

Orienteringssag; Aula
Morten

Fremstilling:

Formålet med punktet er at give en kort introduktion til arbejdet med
implementering af ny digital kommunikationsplatform. Idet alle landets
folkeskoler 1. august skifter Skoleintra ud med Aula.
I Holbæk Kommune er nedsat en arbejdsgruppe bestående af super brugere fra
skolerne og repræsentanter fra fagcenteret, der arbejder på en gnidningsfri
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overgang fra det ene system til det andet, samt bygger en lokal version af Aula
op så det bedst passer til vores behov og organisering.
Skolernes ledelser og medarbejdere modtager introduktion til Aula primo maj
måned.
Udover de mere tekniske elementer er skiftet af systemer en passende
anledning til at se på de vaner, der knytter sig til Skoleintra. Skal den
kommunikation, der i dag finder sted blot fortsætte? Hvad er vigtigst at vide
som forældre? Hvad klassernes egne Facebook grupper skal de ind som
grupper i Aula etc.

Referat:

Punkt 9.
Ansvarlig/tid
5 min

Referat:

Skolelederen indstiller, at sagen drøftes mere principielt i førstkommende møde
i skolebestyrelsen.
Punktet genoptages på næste møde

Orienteringssag
Alle, Korte meddelelser fra
Formanden
Skolelederen
- Forslag vedr. tidlig SFOstart
Afdelingerne
Medarbejderne
Der er kommet ny hjemmeside for folkeskolerne i Holbæk Kommune, hvilket
bestyrelsen gerne vil kvittere for. Det er rigtig positivt, at hjemmesiden er
kommet så hurtigt efter, at der er fremsat ønske om en fælles side på
dialogmøderne. Bestyrelsen ønsker, viderebringer et ønske om at siden udvides
med et kort med sikre cykelveje.
Vedr. tidlig SFO-start er der udfordringer med pladsen, men det kan løses.
Børne- og kulturudvalget besluttede i går, at der ikke indstilles til
strukturændringer på skoleområdet.

Punkt 10.
Ansvarlig/tid
Referat:

Evt.
Alle,

Punkt 11.
Ansvarlig/tid

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

Referat:
Punkt 12.
Ansvarlig/tid

Referat:

Punkter til kommende møder
Næste møde afholdes 29. april 2019 på Afd. Absalon med følgende foreløbige
dagsorden:
Aula
Styrket samarbejde mellem skole og hjem
Øvrige punkter til næste møde:
Principper for klassedannelse.
Skolebestyrelsens mødedatoer i kommende skoleår.
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Mødeplan:
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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