Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt
Hvor
Deltagere

Absalonskolen - mødelokale
Nis, Kathrine, Kirstine, Britt, Søren, Anja, Majken, Line, Aysha, Natalia
Ledelse: Michael, Lasse
Gitte Olsen, pædagogisk leder for SFO+ 1. kl og bhkl. Deltager under punkt
3 og 4. Susanne Mikkelsen bhklleder deltager under punkt 4.

Afbud/fravær

Punkt 1
Ansvarlig/tid
Formål

Godkendelse af dagsorden
Nis

Fremstilling
Referat

Punkt 2
Ansvarlig/tid
Formål
Fremstilling

Nyt fra elevrådet
Aysha, Natalia
Orientere om hvad der optager elevrådet.
Finde punkter af mere generel karakter, som man fx kan have et fokuspunkt
til hvert skb møde. Ideen er at man i elevrådet kan indsamle viden fra
klasserne og på den måde forelægge et punkt, som man kan drøftei
skolebestyrelsen.

Referat

Punkt 3
Ansvarlig/tid
Formål

SFO
Gitte
At orientere om strukturen og tankerne med SFO på Absalonskolen.

Fremstilling

Der er SFO på både Absalonskolen og Orø Skole. Punktet her drejer sig om
Absalonskolen. På et andet møde gives orientering om SFO og børnehus på
Orø skole.
SFO er et sammenhængende tilbud til børn fra 0. kl til 7. klasse.
Organisatorisk er det opdelt i 2 grupper – 0. til 3. og 4. til 7. årgang i
henholdsvis indskolingsbygningen og mellemtrinsbygningen.
På mødet vil Gitte Olsen, der er ny leder for SFO, orientere om tankerne for
SFO.
Spørgsmål og kommentarer fra SKB.

Referat

Punkt 4
Ansvarlig/tid
Formål

Sprogvurderinger
Gitte
At orientere skb om sprogvurderinger og hvad man kan læse af dem.
Endvidere orienteres om det efterfølgende arbejde på skolen. I forhold til

Fremstilling

skolebestyrelsen har det fx betydning i forhold til forståelse af brugen af
resurser.

Referat

Punkt 5
Ansvarlig/tid
Formål

Budget 1/8 til 31/12 21
Michael
At skolebestyrelsen godkender budgettet for perioden 1/8 til 31/12 21.

Fremstilling

Der er lavet en ny tildelingsmodel baseret på klassetildeling. Budgettet er
den 1/9 blevet tilrettet i forhold til elevtallet på årgangene og omregnet til
klasser ved division med 28. Det har betydet en reduktion på 435.000 for
skolen. Der er lavet en ændring i budgettet i Holbæk kommune på baggrund
af elever til ordblindeundervisning. Det har ikke haft betydning for skolen.
Lige for øjeblikket er man ved at revidere budgettet inden for
specialområdet. P.t. kendes konsekvenserne ikke for skolen.
I forhold til budget og regnskab for perioden 1/1 til 31/7 var der et
merforbrug almenskolen, et mindreforbrug på SFO. Dette gennemgås på
mødet.
Ved gennemgang af budgettet pr. 27/9 var der lavet et budget, der
balancerede. 14/10 er der lavet en nyopdatering, der stadig viser et lille
merforbrug. Dog viser budget for almenskolen en stor overskridelse. Dette
opvejes af et mindreforbrug på det specialiserede område.
I forbindelse med igangsætning af den nye tildelingsmodel, af byrådet aftalt,
at skolerne kan arbejde med en 3-årig indfasningsmodel i forhold til at få
budget/regnskab til at balancere.
Det indstilles, at skb godkender budgettet for de 5 måneder.

Referat

Punkt 6
Ansvarlig/tid
Formål

Bæredygtighedsråd
Nis
At aftale omfanget af et bæredygtighedsråd og proces for nedsættelse.

Fremstilling

Skolen har et bæredygtighedsprincip. Til at understøtte udbredelsen og sikre
forankring er det en del af planen at have et bæredygtighedsråd.
Drøftelse af formålet med bæredygtighedsrådet.
Valg af repræsentanter fra skb, inddragelse af elevråd

Referat

Punkt
Ansvarlig/tid
Formål

Inddragelse af forældre i Frihedsforsøget
Nis/MIL
At drøfte og planlægge, hvorledes forældreperspektivet kan inddrages.

Fremstilling

Frihedsforsøget er et 3- årigt forløb, hvor skoler i Holbæk og Esbjerg
kommuner får mulighed for at søge om fritagelse for store dele af
Folkeskoleloven. Personale og elever har haft mulighed for at komme med
deres bud til forandringer. Forældrene forventes også at spille en væsentlig
rolle forløbet.
På mødet drøftes hvorledes skb kan bidrage ind i dette.
Inddragelse af forældreråd?
Møde på skolen for interesserede forældre?

Kommunikation via AULA og sociale medier?

Referat

Punkt
Ansvarlig/tid
Formål
Fremstilling

Orienteringssager
Alle, korte meddelelser fra
Formanden: Opsamling på tilmelding til fælles seminar for skolebestyrelser
d. 2/11
Skolelederen
Medarbejdere
Afdelinger

Referat
Formanden
Skolelederen
Medarbejdere
Afdelinger
Punkt
Ansvarlig/tid
Formål

Eventuelt

Fremstilling
Referat

Punkt
Ansvarlig/tid
Formål

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

Fremstilling

Referat

Punkt
Ansvarlig/tid
Formål
Fremstilling
Referat
Mødetidspunkt
Mødedatoer

Skabelon til flere punkter

