Holbæk By Skole
Skolebestyrelsen

Dagsorden

Tidspunkt:

Skolebestyrelsen Holbæk By Skole
Mandag den 1. oktober kl. 17.00 – 18.15

Hvor:

KL. 18.30 – 20.30 afholdes fællesmøde med Børn og Skoleudvalget
Absalon

Deltagere:
Afbud/fravær:

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig/tid Nis
Formål:
Fremstilling:
Referat:
Punkt 2.
Nyt fra elevrådet
Ansvarlig/tid Agnes og nyvalgt medlem fra Bjergmarken.
5 min
Formål:
Fremstilling:
Referat:

Punkt 3.
Ansvarlig/tid Beslutning; Udpegning af medlem til Holbæk Kommunes integrationsråd.
5 min
Formål:
Nis
Fremstilling:
Referat:

Holbæk Kommune har nedsat et integrationsråd. Integrationsrådet har til formål
at:
1. Medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og
sammenhængende
2. Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund
end dansk

3. Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset
oprindelse
4. Medvirke til at forankre dialog og integration via frivillighed og foreningsliv
I henhold til det vedtagne kommissorium skal skolebestyrelsen ved Holbæk By
Skole udpege et medlem til rådet. Skolebestyrelsen indstiller et medlem, men
beslutning herom sker i kommunalbestyrelsen.
Aktuelt har skolebestyrelsen udpeget Ann Cheri Thulstrup, der er koordinator for
modtagelsesundervisningen i Holbæk Kommune med fast base på Holbæk By
Skole. Ann Cheri har været medlem af integrationsrådet i en årrække og ønsker at
udtræde af rådets arbejde. Hun er i dag desuden formand for integrationsrådet.
Skolebestyrelsen drøftede forslag til mulige kandidater i sit møde den 2.9 og
besluttede her at indstille, at kommunalbestyrelsen udpeger: Kathrine Kjærgaard
til integrationsrådet. Kathrine har givet tilsagn om dette.
Kommissorium for integrationsrådet kan findes her:
https://holbaek.dk/media/22539773/kommissorium-for-integrationsraadet-iholbaek-kommune-rev-februar18.pdf

Punkt 4.
Orientering om valgfagsudbud
Ansvarlig/tid Michael
10 Min
Formål:
Formålet er at orientere om udbuddet af valgfag og samarbejdet med
ungdomsuddannelserne, øvrige skoler og Ung Holbæk m.fl. om organiseringen af
Fremstilling: valgfag.
Vedlagt dagsorden er forældrebrev, der udsendes til forældre til elever i 7.,8., og 9.
klasse.
I mødet vil pædagogisk leder Michael Larsen redegøre for samarbejder,
lovgrundlag og valgfagsmuligheder

Referat:

Punkt 5.
Udtalelse; Holbæk kommune Budget 2020
Ansvarlig/tid Nis
10 min
Formål:
Formålet med punktet er at drøfte generelle udmeldinger, der foreligger vedr.
Holbæk Kommunes budget 2020. Budgettet er i offentlig høring i perioden 3. – 17.
Fremstilling: oktober og præsenteres først umiddelbart før høringsperioden.
Det indstilles, at formand, næstformand og skoleleder delegeres til at udarbejde
høringssvar på baggrund af en generel drøftelse i skolebestyrelsen.
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Samt efter inddragelse af MED udvalgets synspunkter.
MED udvalget afholder ekstra ordinært møde den 8. oktober med det ene punkt
på dagsorden at udarbejde høringssvar i forhold til det fremkomne budgetforslag.
Referat:

Punkt 6.
Beslutning: Prioritering af indkøb.
Ansvarlig/tid Morten
15 min
Formål:
Formålet med sagen er at drøfte og beslutte en overordnet investeringsplan for
Holbæk By Skole. Det er vurderingen, at en investeringsplan vil kunne realiseres i
Fremstilling: løbet af det næste ½ år.
Selve investeringen gennemføres i to eller flere omgange afhængig af det
økonomiske råderum og i respekt for beslutningen i Kommunalbestyrelsen om
påholdenhed og omtanke i forbindelse med større indkøb.
MED udvalget har i sit møde den 17.9. 2019 ligeledes drøftet sagen og herfra
gælder følgende:
-

Vi kom omkring forskellige forhold: overvej i hvilket omfang der er brug for
windows-pc i forhold til chromebooks, om det giver mening (didaktisk) at købe
nye interaktive tavler eller at gode og større whiteboards med tilhørende
projektor vil være en bedre investering. Det kunne give mening at nedsætte et
(digitalt-lærings-middel-) udvalg der sammen med ledelse, PLC og itmedarbejderen kan vurdere hvilke indkøb der er bedst
- Smartphones til alle medarbejderne giver ikke nødvendigvis mening, men
enten et antal der kan lånes og/eller enkelte medarbejdere der måtte have
behovet for en får stillet en til rådighed
- Herudover er der et behov for at se på ude- og indeområder i forhold til fx
idræt, naturfag og bevægelse udover den faglige - kan eleverne inddrages i
dette?
Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at inddrage fagpersonalet i beslutningerne
Ledelsen har udarbejdet en oversigt, der er vedlagt sagen og angiver et
investeringsbehov på ca. 4.8 mio. kr. ved valg af billigste teknologiske løsning i
forhold til digitale læremidler.

Ledelsen indstiller at der afsættes 3 mio. kr. til investeringsplanen. Skolelederen
indstiller desuden, at den afsatte prioriteres således;
a. Investeringer, der understøtter allerede besluttede indsatser, hertil
afsættes 1.5 mio. kr.
b. Investering i skolens digitale medier, hertil afsættes 1.5 mio. kr. Beløbet
fordeles efter elevtal mellem Absalon og Bjergmarken
c. Investering i skolens øvrige læringsmiljøer
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I mødet gennemgås investeringsoversigten. Sagen genfremsættes i
skolebestyrelsen i april måned 2020 med henblik på opfølgning.

Referat:
Punkt 7.
Drøftelse; Forberedelse af dialogmødet med Børn og Skoleudvalget.
Ansvarlig/tid Nis
10 min
Formål:
Børn og skoleudvalget har inviteret til dialogmøde med Skolebestyrelsen. Mødet
finder sted den 1. oktober kl. 18.30 – 2030. Mødet afholdes i umiddelbar
Fremstilling: forlængelse af skolebestyrelsesmødet.
Vedlagt (bilag) er dagsorden til dialogmødet

Referat:
Punkt 8.
Drøftelse; Årets arbejde i skolebestyrelsen.
Ansvarlig/tid Nis
20 min
Formålet med punktet er at fremkomme med ideer, forslag og ønsker til sager, der
skal drøftes i skolebestyrelsen i dette skoleår.
På baggrund af de indkomne ønsker vil formand, næstformand og skoleleder
udarbejde en mere detaljeret oversigt over de kommende møder med angivelse
af, hvornår konkret sager behandles.
Referat:
Punkt 9.
Orienteringssag
Ansvarlig/tid Alle, Korte meddelelser fra
Formanden
Skolelederen, Holbæk By Skole afholder Åbent hus den 5.oktober kl. 10 – 12. Post
kort omdeles i mødet
Afdelingerne
Medarbejderne
Referat:
Punkt 10.
Evt.
Ansvarlig/tid Alle,
Referat:
Punkt 11.

Lukket punkt
Fast punkt. Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til behandling
under dette punkt.
a. Orientering om ansættelse af to pædagogiske ledere
b. Orientering om ansættelse af kommunikationsmedarbejder

Referat:
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Punkt 12.

Punkter til kommende møder
Næste møde afholdes 6. november 2019 på Afd. Absalon med følgende foreløbige
dagsorden:

Referat:

Mødeplan:
Onsdag den 6.11.19
Torsdag den 5.12.19
Mandag den 6.1.20
Tirsdag den 4.2.20
Onsdag den 4.3.20
Torsdag den 2.4.20
Mandag den 4.5.20
Tirsdag den 2.6.20
Møderne afholdes kl. 17 – senest kl. 19.30 og på afd. Absalon.

Skolebestyrelsens prioriterede emner fra sidste skoleår:
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
Kvalitetsrapport behandles den 4. 2. 2020
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