
 

  

 Skolebestyrelsesmøde 
Tidspunkt 31.5 22 kl. 17.00 – 19.15 

Hvor Absalonskolen - mødelokale 

Deltagere Nis, Kathrine, Kirstine, Britt, Søren, Anja, Majken, Line, Aysha, Natalia 

Ledelse: Michael, Lasse 

Afbud/fravær Kristine, Anja  

 

 

 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig/tid  

Formål 

 

Fremstilling 

 

Referat Dagsorden godkendt  

 

 

Punkt 2 Nyt fra elevrådet 

Ansvarlig/tid Nis/10 min 

Formål 

 

Fremstilling 

Formålet er at få indsigt i de emner som optager eleverne.  

Referat Punktet udgår 

 

 

Punkt 3 Økonomi 

Ansvarlig/tid Mil/ 15 min 

Formål 

 

Fremstilling 

At give skolebestyrelsen indsigt i økonomien overordnet set.  

Skolen har fået en ekstra regning på godt 3 millioner inder for 

specialområdet. Grundlæggende drejer det sig om, at den fælles pulje, der 

skal finansiere udgifter udover 200.000 (som er skolens egen betaling for 

elever i specialklasser og på specialskoler) er brugt op og at skolen derfor 

skal betale det fulde beløb. (En plads på Hjortholmskolen -autisme – koster 

typisk ½ million. Der er et generelt problem på kommunens skoler. 

Skolelederne er indkaldt til møde efter deadline for udsendelse af dagsorden. 

Der orienteres om mødets udfald på skb mødet. 

Referat Orienteringspunkt 

Der orienteres skriftligt når der er nyt omkring de administrative centre  

Herefter vurderes det om der er behov for et fysisk møde.  

 

 

 

Punkt 4 Plan for skb møder 

Ansvarlig/tid Nis/ 10 min 

Formål 

 

Fremstilling 

Forslag om at fastholde sidste uge i måneden som mødeuge, og at møderne 

placeres på rullende dage fra mandag til torsdag i tidsrummet 17.00 – 

19.15.  

 

29/8, 27/9, 26/10, 24/11, 30/1, 28/2, 29/3, 27/4, 29/5. 

Forslag at hvert 3. møde fx forlænges med en time, begyndende kl. 16.00. 



Fordeling af møder på Absalon og Orø kan aftales, når den nye bestyrelse 

træder sammen.  

 

Referat SKB lægges i tidsrummet 17:00-19:15 på følgende datoer: 29/8, 27/9 (udvidet møde 
16:30-20:00), 26/10, 24/11, 30/1, 28/2, 29/3, 26/4, 30/5 

 

 

 

 

 

Punkt 5 Orø enhedsinstitution 

Ansvarlig/tid MIL/20 minutter 

Formål 

 

Fremstilling 

Skriv til børneungeudvalget og opsamling fra sidste møde 

 

På sidste møde fik vi gennemgang af Orø børnehus og skole. I mellemtiden 

er der sket det, at kommunalbestyrelsen har godkendt oplægget til 

ombygning af Børnehuset og er præsenteret for ombygningsplaner for 

skolen.  

Vi er nu blevet bedt om at komme med forslag til, hvordan skolen kan 

undvære de faglokaler, som var forudsætningen for udvidelsen af 

børnehuset.  

Spørgsmålet er, hvordan skolebestyrelsen kan understøtte, at der fastholdes 

fokus på reetablering af fagområder for skoledelen. 

 

Referat Der afgives ikke alternative forslag til hvordan skolen kan undvære 

faglokaler.  

Skolebestyrelsen havde et godt besøg på Orø i april måned.  

 

 

Punkt 6 Bæredygtighed 

Ansvarlig/tid NIS/10 min 

Formål 

 

Fremstilling 

Drøfte muligheder i det kommende skoleår.  

Referat Der er lavet et grundarbejde som skal igangsættes i starten af det nye 

skoleår når det nye rådet er samlet.  

 

Nis, Line, Michael, Emil  

Emil har fundet 3 engageret kommende 9. klasses elever.  

 

 

 

Punkt  Opfølgning på strategi/indsatser og kommunikation 

Ansvarlig/ti

d 

Nis/ resten af tiden 

Formål 

 

Fremstilling 

Formålet er at fortsætte drøftelsen fra seminariet.  

Følgende blev bl.a. foreslået ændret; International skole; Vi mangler noget bedre sprog 

for hvordan vi arbejder med det. I stedet for Frihedsforsøg kan det være, Kultur og 

dannelse/ Oplevelser/ en fast hel dag til projekter. Står fagligheden stærkt nok? 

Udviklingsgrupper kan vi godt se for os, der skal selvfølgeligt en inddragelsesproces i 

gang og en skærpning af opdraget hvis det skal ud og leve. En udviklingsgruppe kan inden 



for temaet kan arbejde med didaktik, udvikle et projekt, få en 

elev/lære/forældrestemme på. Nedenfor er et opdateret slide til videre diskussion i 

bestyrelsen. 

 

 

Referat Noter fra debat: 

Hvordan profilerer vi skolen?  

Hvad er skolens særkende? 

Høj faglighed og dygtige lærere og pædagoger.  

Udkast i MED udvalget.  

Forældre og elev statements for at gøre det nærværende.  

Forståes som en udviklingsdagsorden  

Hvordan kan Hanne tænkes ind 

Nis sammenskriver et forslag som der kan arbejdes videre med og tages med 

ud til medarbejderne. Hvor er der bund i disse emner? 

Inddrage nye fagudvalg.  

Synlighed når vi er ude og af hverdagen.  

 

 

 

 

 

Punkt 7 Orienteringssager 

Ansvarlig/tid Nis/10 min 

Formål 

 

Fremstilling 

Alle, korte meddelelser fra 

Formanden. Sidste møde falder sammen med skolens dimissionsfest. Det 

foreslås at aflyse mødet. 

Skolelederen: Adm center, ansættelser og deltagelse i samtaler, invitation til 

minikonference (se forneden), næste skoleår hvordan ser det ud. 

Medarbejdere 

Afdelinger 

Referat Ansættelsessamtaler: 

8/6 specialområdet 3 stillinger 8 udvalgt: Søren og Britt deltager 

9/6 almen: Kathrine deltager 



Lasse og Michael sørger for materialer og skriver når materialet kan 

afhentes.   

 Formanden 

Skolelederen 

Medarbejdere 

Afdelinger 

 

Punkt 8 Eventuelt 

Ansvarlig/tid Nis/ 10 min 

Formål 

 

Fremstilling 

Bæredygtig mad i SFO 

 

 

  

Referat Line bringer videre til SFO personalet  

 

 

 Klassesammenlægningen er gået rigtig godt. Nye klassebetegnelser  

God proces og god kommunikation 

 

 

 

Punkt 9 Lukket punkt 

Ansvarlig/tid  

Formål 

 

Fremstilling 

Fast punkt: Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til 

behandling under dette punkt. 

  

  

Referat  

 

 

Punkt  Skabelon til flere punkter 

Ansvarlig/tid  

Formål 

 

Fremstilling 

 

Referat  

 

 

Mini-konference om sundhed 
Hvornår? 
21. juni 2022 
15:00 – 18:00 
Kom med til konference om sundhed i Holbæk Kommune. Vi har – 

sammen med resten af Danmark – en stor og vigtig opgave i at 
finde ud af, hvordan vi nu og i fremtiden kan skabe sundere 

rammer, bedre mental sundhed og mere lighed i sundhed. Derfor 
har vi brug for, at borgere, politikere og civilsamfund samarbejder 

om at finde ud af, hvordan vi sammen og lokalt i vores kommune 
kan lykkes med at fremme sundheden. 



Vores sundhed er på spil i vuggestuer og børnehaver, på vores 

skoler, i foreningslivet, på vores plejecentre, med meget mere – 
kort sagt: gennem et helt liv, i mange forskellige sammenhænge 

og med mange deltagere. 
Derfor håber vi, at du, som bor eller er aktiv i Holbæk Kommune, 

vil være med til at undersøge, hvordan vi kan lykkes med at 
fremme sundheden her hos os. Læs mere på næste side og tilmeld 

dig ved at følge linket nedenfor. 

Vi håber, at du vil være med! 
Med venlig hilsen 

Udvalget for Ældre og Sundhed 
Formand John Harpøth 

Hvordan ser en sund fremtid ud i vores kommune? 

Klik her for tilmelding 
Oplever du problemer med tilmelding, så skriv til lasb@holb.dk 

Tilmelding senest 10. juni 
Konferencen afholdes seks forskellige steder i Holbæk By. På hvert sted 

mødes vi om et særligt tema. Når du melder dig til, skal du vælge den 

temasession, hvor du har mest på hjerte. 

Program 
Fysiske rammer der fremmer 
sundhed og trivsel 
De nære rammer, vi færdes i i 

hverdagen, påvirker vores sundhed 
og trivsel. I dette tema drøfter vi 

hvordan de fysiske rammer – indeog 
udemiljøer – kan bidrage til 
vores fysiske, sociale og mentale 

sundhed. 

Mestring, når livet gør ondt 
Igennem livet møder vi udfordringer – 

nogle af de udfordringer bider sig fast og 

gør det svært at leve det liv, vi ønsker. 

Mestringsstrategier kan give os en 

meningsfuld måde at handle i vores 

egne liv fx i mødet med stress, 

depression eller angst. I dette tema 

undersøger vi, hvordan vi kan skabe 

gode betingelser for mestring, sådan vi 

kan vi holde fast i et aktivt liv med 

interesser, job og uddannelse 

1 
3 4 
5 6 
Alle med i fællesskaber 



At være en del af et positivt 

fællesskab har stor betydning for 

vores sundhed og trivsel. I dette 

tema arbejder vi med, hvordan vi 

kan få mange flere med i de 

formelle og uformelle fællesskaber 

i kommunen. 

2 
Flere gode leveår - sunde 
vaner for livet 
At leve et sundt og aktivt liv er vigtigt 

for et menneskes livskvalitet. Sunde 

vaner gennem livet kan bidrage til flere 

gode leveår og styrker vores muligheder 

for at leve det liv, vi ønsker – også når 

livet nærmer sig sin afslutning. I dette 

tema undersøger vi, hvordan vi gennem 

livet kan vedligeholde gode vaner, og få 

flere gode leveår for den enkelte. 

Mere lighed i sundhed 
Faktorer såsom rygning, svær 

overvægt, psykisk sygdom eller fysiske 

funktionsnedsættelser udgør 

risikofaktorer for et menneskes 

sundhed - og desværre har disse 

faktorer en tendens til at klumpe sig 

sammen hos nogle borgere. I dette 

tema undersøger vi, hvad vi kan gøre 

for at fremme sundheden for de 

grupper, der har mest brug for det. 

Indflydelse på egen sundhed 
En tidlig indsats og sundhedsfremme 

tidligt i livet kan styrke vores trivsel 

og muligheder resten af livet. Hvis vi 

skal lykkes med at styrke sundhed 

tidligt i livet, skal vi gøre det på 

måder, der møder børn og unge i det, 

der optager dem. I dette tema 

undersøger vi, hvordan vi kan arbejde 

med sundhed på en måde, hvor vi 

møder børn og unge i det, der 

optager dem. 

NB: Deltagerbegrænsning (30 pr. session) 
Steder meldes ud efter tilmeldingsfristen 


