Holbæk By Skole
Skolebestyrelsen

Referat

Tidspunkt:
Hvor:

Skolebestyrelsen Holbæk By Skole
Mandag den 29. april kl. 17.00 – 19.00
Absalon
I forlængelse af mødet er der inviteret til fælles forældremøde

Deltagere:
Afbud/fravær: Sisse, Sol, Line

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig/tid
Formål:

Kristian

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

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

Nyt fra elevrådet
Nikoline og Sol

Bjergmarken – Der har været afholdt en god gallafest.
Ligeså fra Absalon

Drøftelsessag; AULA

AULA introduceres som ny kommunikationsplatform i stedet for skoleintra fra 1.
august 2019.
Formålet med punktet er dels at få en kort orientering/ introduktion til AULA
dels drøfte mere principielle spørgsmål i forbindelse med opstart af AULA.
De konkrete spørgsmål til drøftelse stilles i mødet og der vil herefter være
dialog i mindre grupper med fælles opsamling.
Spørgsmålene vil f.eks. være:
Kommunikationens indhold:
Skal den kommunikation, der i dag finder sted blot fortsætte? Hvad er vigtigst
at vide som forældre? Hvad er nødvendigt at vide og hvad kan man vide?
Hvad skal kommunikationen mellem skole og hjem bibringe
Platforme:
Hvad klassernes egne facebook grupper skal de ind som grupper i Aula etc.

Svarfrister, sprogbrug, skabeloner mv.
Skal eksisterende beslutninger om anvendelse af Forældreintra ændres

ForældreIntra
Generel information fra skolen gives så vidt muligt via ForældreIntra.
Alle parter er forpligtet til at anvende en god tone i kommunikationen mellem skole og hjem.
Personfølsomme informationer skrives der ikke om på ForældreIntra. Det mødes vi om.
Man kan forvente svar på en henvendelse på ForældreIntra fra klasse eller årgangsteam, når
teamet har haft mulighed for at holde møde. Normalt i løbet af 5 arbejdsdage.
Det forventedes, at forældrene tjekker ForældreIntra minimum én gang om
ugen.
Pædagogisk leder Gitte Christiansen deltager under behandlingen af dette
punkt og vil indlede med kort visning af/ introduktion til AULA
Referat:

Der opstilles opklarende spørgsmål særligt i forhold til teknikken. Oprettelse af
grupper i AULA drøftes. AULA efterlever kravene i dataforordningen af maj
2018. Det overvejes at der planlægges læringssessioner for forældre, når AULA
kører fra 1. august, superbrugerne af systemet har stillet sig til rådighed.
Gruppesamtaler – Skal der være samme informationsniveau på alle årgange?
Hvad kommunikeres der om, der ønskes principper om positive beskeder og
bagatelgrænser. Det drøftes om foreninger skal have adgang til AULA. Drøftelse
af hvem vi rammer med kommunikationen og hvordan vi finder et passende
niveau. Der skal formuleres gode råd til medarbejderne og kommende skoleårs
første forældremøde.

Punkt 4.
Ansvarlig/tid
30 Min
Formål:

Drøftelse; Skole – hjem samarbejde
Pia Gabel

Fremstilling:

Formålet med punktet er at drøfte, hvorledes vi kan styrke samarbejdet mellem
skole – og hjem.
Punktet indledes med kort oplæg fra Pia om forsøg med skole – hjem samtalen.
I forlængelse heraf vil der være en bred og indledende drøftelse vedr. skole –
hjem samarbejdet med det formål, at vi gerne vil styrke samarbejdet og
sammenhængskraften mellem hjem og skole.
Drøftelsen fortsætter i næste møde.
Eksisterende principper for skole- hjem samarbejdet fremgår af vedhæftede
link:
http://holbækbyskole.dk/media/22542109/skolebestyrelse-ambitionerprincipper-og-praksis-14032017.pdf

Referat:

Formål, form og indhold af ”ny” skolehjem-samtale fremlægges. Det skal
huskes at have fokus på elevens personlig/social udvikling og trivsel.
Vi skal huske at evaluere på de mål, der sættes ved læringssamtalerne.
På næste møde arbejdes der videre med skole-hjemsamarbejdet, det kunne
være emner som; Forældrefernisering, forældreopgaver, temamøder,
forældremøder, forældreværksteder med børn, samtaler osv.

Punkt 5.
Ansvarlig/tid
10 min
Formål:

Beslutning; Frihedsforsøg for folkeskoler
Morten
Undervisningsministeriet har i brev til Holbæk Kommune den 4. marts anmodet
om skoler, der vil ansøge om deltagelse i Frihedsforsøg for folkeskoler.

Fremstilling:

2

Skolerne kan via kommunalbestyrelsen ansøge om at blive en del af et
nationalt forsøg om at øget frihed til folkeskolerne. Der er i vejledningen
oplistet en række muligheder for øget frihed fra folkeskolelovens bestemmelser.
Ifald man vil deltage i forsøget, forpligtiger man sig samtidigt til at medvirke i
en bred erfaringsopsamling og evalueringsproces.
Punktet indledes med kort vurdering fra skolelederen og herefter drøftelse/
fælles afklaring.
Ifald skolebestyrelsen beslutter at Holbæk By Skole skal deltage i forsøget vil
sagen blive genfremsat i førstkommende møde med henblik på yderligere
perspektivering og konkretisering.
Referat:

Ledelsen har ikke indstillet til at gøre forsøg, hvilket bestyrelsen tilslutter sig.
Forslaget forkastes.

Punkt 6.
Ansvarlig/tid
20 min
Formål:

Forberedelse af fællesmøde med forældrene og gennemgang af årsberetning
Kristian

Fremstilling:

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
Mødet afholdes i forlængelse af skolebestyrelsens møde den 29. april kl. 19.00
på Afd. Absalon.
I mødet gennemgår Kristian oplæg til årsberetning.

Referat:

Punkt 7.
Ansvarlig/tid
5 min
Formål:

Program for fællesmødet er:
Velkomst ved Kristian
Årsberetning ved Kristian med spørgsmål og evt. debat
Oplæg om skolens fortælling/ strategi for Holbæk By Skole ved Nis og
efterfølgende gruppedrøftelse samt opsamling
Eventuelt
Oplægget udsendes via intra til de ikke-fremmødte forældre.
Til næste år skal drøftes, hvordan man sikre forældreopbakning.

Orienteringssag vedr. Ændret anvendelse af lokaler på Holbæk Seminarium i
skoleåret 2019/2020
Morten
Holbæk By Skole afd. Bjergmarken har de seneste 2 skoleår anvendt 4 lokaler
på Holbæk Seminarium til undervisning af 9. årgang.

Fremstilling:
I det kommende skoleår vil det ikke være nødvendigt at anvende lokalerne idet
ændret klassetal gør det muligt at samle alle årgange på Bjergmarken. Dette
understøtter et pædagogisk og fagligt ønske.
Holbæk By vil bevare det ene af lokalerne på seminariet til teoriundervisning i
faget idræt og som ekstra lokale. Øvrige tre lokaler udlånes for 1 år til STU
Holbæk, der i øvrigt holder til på seminariet og i høj grad mangler lokaler.
Referat:

Nogle af udfordringerne med indeklimaet og lyd er delvist udbedret på
seminariet. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Punkt 8.
Ansvarlig/tid
5 min

Referat:

Orienteringssag
Alle, Korte meddelelser fra
Formanden
Høringssvar til kommunalbestyrelsen på forslag til effektiviseringer –
udarbejdet sammen med næstformand i MED og Skolelederen. (fremgår
nedenfor)
Skolelederen
Afdelingerne
Medarbejderne
Formanden – Der er lavet høringssvar i fht. effektiviseringer. Søren har
deltaget ved møde vedr. sikker trafik og udvikling af sikre skoleveje.
Skolelederen – Der er forældremøde på 0. og 7. årg. vedr. sammenlægninger
på hhv. Absalon og Bjergmarken.
Absalon – Skudepisode ved Ladegårdsparken er en af Absalons tidligere elever,
der er igangsat sorg- og kriseplan. Der er gode samarbejder i kriseberedskabet.
Bjergmarken – Vi har løbet til fordel for Team Rynkeby og har indsamlet ca.
54.000 kr., hvilket betyder, at vi er den skole som har indsamlet andet størst
beløb.

Punkt 9.
Ansvarlig/tid
Referat:

Evt.
Alle,
Trine takker af og takker for samarbejdet. Trine skal være sagsbehandler på
kredsen fuld tid, men er stadig tilsluttet Bjergmarken.

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 fratrædelsesaftale + rekruttering af pædagogisk leder
b. Orientering om flytning af medarbejder i forbindelse med skoleårets
planlægning

Referat:

Punkt 11.
Ansvarlig/tid

Punkter til kommende møder
Næste møde afholdes 28. maj 2019 på Afd. Absalon med følgende foreløbige
dagsorden:
Aula
Styrket samarbejde mellem skole og hjem
Opsamling på høring vedr. fortællingen om Holbæk By skole og næste skridt
Mødeplan

Referat:
Mødeplan skoleåret 2019/20:
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)
Princip vedr. klassesammenlægninger
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