
 

Dagsorden 

Absalonskolen og Orø skole og Børnehus 
Skolebestyrelse 
 

 

Deltagere:  
Forældre: Kathrine, Linea, Maja, Louise, Brit 
Medarbejderrepræsentanter: Majken, Anja, Line 
Elevrepræsentanter: Johannes, Penelope 
Ledelse: Michael, Karen 
 
Afbud: Line, Karen, Anja, Penelope, Anja 

 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig/tid Kathrine/5 min 

Fremstilling  

Referat/beslutning Godkendt 

 

Punkt 2 Nyt fra elevrådet 

Ansvarlig/tid Kathrine/15 min 

Fremstilling  

Referat/beslutning Trilbagemelding Fra Elevsrådsdag/Demokratidag. 
Forslag om fælles portal med aktiviteter I Holbæk Kommune 
Etablering af cafeteria på biblioteksområde. Salgssted forneden, hyggesteder på 
dækket. 
Planlægning af fælles julefrokost i overbygningen. 
Mellemtrinnets elevråd har gennemført og planlagt en dag for mellemtrinnets 
elever. 
Forslag om at indhente informationer gensidigt fra hinandens elevråd på 
mellemtrin og overbygning. 

 

Punkt 3 Trivselsundersøgelse 

Ansvarlig/tid MIL / 30 min 

Fremstilling Begge matrikler har gennemført den nationale trivselsundersøgelse. På skb 
mødet fremlægges resultaterne opdelt i 0. -3. klasse og 4. – 9. klasse. 
 
Orientering om skolens tanker om det fremadrettede arbejde fremover, når 
tallene bliver offentliggjort.  
Ledelsen vil sammen med teamene se på, hvad der overrasker eller  bekræfter de 
vurderinger, der er i teamet. Fremvisning af skabelon, som der arbejdes med. 
 
Giver dette anledning til initiativer fra skolebestyrelsen? 

Referat/beslutning Gennemgang af dele af trivselsundersøgelsen. 



Det blev drøftet, hvorledes eleverne kan blive involveret i trivselsundersøgelsen. 
Opfordring til at involvere eleverne.  
Skolebestyrelsen vil gerne udarbejde et princip om trivsel i foråret 2023. 
Det blev drøftet, hvordan der laves trivselsundersøgelser i børnehuset.  

 

Punkt 4 Børnehuset Orø 

Ansvarlig/tid Louise 15 min 

Fremstilling Børnehuset er en del af enhedsinstitutionen og den overordnede styring 
varetages af skolebestyrelsen. Navnet skolebestyrelse kan være misvisende, da 
det også dækker børnehuset. Faktum er, at skolebestyrelsen også er den 
overordnede bestyrelse for børnehuset.  
I skolebestyrelsen ønskes en drøftelse af, hvordan børnehuset kan få en plads i 
drøftelserne i skolebestyrelsen, fx hvordan principper vedtaget i skolebestyrelsen 
peger hen imod børnehuset.  
Der er endvidere gang i omstruktureringer i børnehuset. På dette møde 
orienteres ikke om ændringer , men det vil være relevant at det tages op, når 
processerne er nået lidt længere. 
Giver dette anledning til kommentarer eller spørgsmål. 
 
 

Referat/beslutning Drøftelse af hvordan børnehuset får plads på skolebestyrelsesmøderne. Der er 
valgt en repræsentant i forældrerådet til skolebestyrelsen. Denne repræsentant 
italesætter og foreslår punkter til dagsordenen. 
Michael undersøger regler for tilsyn i Holbæk kommune. 
 

 

Punkt 5 Branding af skole 

Ansvarlig/tid Kathrine 15 min 

Fremstilling På sidste møde blev aftalt, at Hanne ville lave nogle spørgsmål til at understøtte 
snak om i hvilken retning Brandingen skal gå.  
Spørgsmålene vil tilgå skolebestyrelsen inden mødet på torsdag. 

Referat/beslutning  

 

Punkt Mellemformer i børnehaveklassen 

Ansvarlig/tid 
15 min/  

MIL/ 20 min 

Fremstilling Der arbejdes med mellemform i børnehaveklassen. Det betyder grundlæggende, 
at der arbejds systematisk med at inkludere børn i skolen. Børn som er på kanten 
til at blive visiteret til specialtilbud. I år arbejdes med 3 hold i 
børnehaveklasserne, selvom der kun er afsat resurser til 2 klasser. Derudover er 
det ansat en pædagog ekstra til at understøtte de 5 børn, som søges inkluderet.  
På den måde går det økonomisk nogenlunde lige op, men pædagogisk sikres de 
børn en plads i almenområdet og  almenområdet understøttes af den form for 
pædagogik. Derudover arbejdes med sen klassedannelse for at danne så 
optimale fremtidige klasser som muligt. 
Hvis vi havde fastholdt 2 klasser, ville der have været 25 og 26 i hver klasse, og 
det ville have umuliggjort en inkluderende indsats for børnene. Endvidere er 25 



af børnene 2-sprogede og de får med mindre hold også bedre muligheder for 
sproglig opmærksomhed. 
 
Der vil være en orientering om projektet. Fremadrettet skal det også vurderes i 
forhold til 2023 budgettet, da det er en prioritering, der skal foretages.  

Referat/beslutning Kort orientering.  

Punkt Orienteringssag 

Ansvarlig/tid 
15 min/  

Alle, Korte meddelelser fra  
Formanden  
Skolelederen: Ansættelser 
Matriklerne 
Medarbejderne 
Eleverne 

Fremstilling  

Referat/beslutning Børnehuset kommer med som orienteringspunkt på kommende dagsordener. 

 

Punkt Evt 

Ansvarlig/tid Alle/15 min 

Fremstilling Fremvisning af Absalon 

Referat/beslutning Drøftelse af muligheder for besøg på Absalonskolen for såvel forældre som børn. 
Formålet er at give både børn og forældre kendskab til skolen, før børn skal 
begynde på skolen.  
Skb bakker op omkring initiativer, der kan understøtte dette. 

 

Punkt Lukket punkt  

Ansvarlig/tid Fast punkt. Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til behandling 
under dette punkt.  
 

Fremstilling  

Referat/beslutning  

 

Punkt Punkter til kommende møder 

 30/1, 28/2, 29/3, 26/4, 30/5, juni? 

 


