Holbæk By Skole
Skolebestyrelsen
Dagsorden

Tidspunkt:
Hvor:

Skolebestyrelsen Holbæk By Skole
Mandag den 2. september kl. 17.00 – 19.00, (evt. 19.15)
Absalon

Deltagere:

Nye medlemmer:
Agnes, elevrepræsentant Absalon
Rene, medarbejder repræsentant Bjergmarken
Anja, medarbejder repræsentant Orø
Afbud/fravær: Tajs og Thomas
Pia, pga. deltagelse i forældremøde

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig/tid
Formål:

Kristian

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

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

Referat:

Ekstra punkt vedr. Åbent hus lørdag den 5. oktober kl. 10 – 12.
Nyt fra elevrådet

Valg af Agnes på Afd. Absalon.

Beslutningssag; Årlige valg i henhold til Skolebestyrelsens forretningsorden
Kristian
I skolebestyrelsens forretningsorden er det angivet, at skolebestyrelsen en
gang årligt drøfter og beslutter enkelt elementer, der er beskrevet i
forretningsorden Dette sker i skoleårets første møde.
a. Udpegning af forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen, der
repræsenterer skolens specialklasser og specialtilbud
b. Udpegning af forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen, der er bindeled
til og medlem af afdelingsrådet ved Orø Skole og Børnehus
c. Valg formand
d. Valg af næstformand
e. Drøftelse af og beslutning, om hvorvidt, der skal nedsættes yderligere
afdelingsråd eks. Ved afd. Bjergmarken, Absalon, SFO mv.
Vedlagt sagen er forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole
vedtaget 29.8.2018. Selve forretningsorden er ikke til behandling alene sager,
der er nævnt heri
Ad. A: Søren fortsætter
Ad B: Thomas fortsætter
Ad C: Nis
Ad. D: Kristian

Ad. E: drøftelsen udsat og genoptages efter dialogmødet med Børn og
Skoleudvalget (1. oktober). Idet skolebestyrelsen ønsker mere tid til drøftelsen
og input fra det politiske udvalg.
Et afdelingsråd kan være en mulighed og kan sikre, at det opleves, at der er
kortere vej fra forældreråd i klasserne og til skolebestyrelsen. Et afdelingsråd
kan behandle spørgsmål vedr. lokale forhold, elev trivsel, lokale traditioner og
bidrage til et styrket samarbejde mellem skole og hjem. Afgørende at
afdelingsrådet har klare rammer og et tydeligt formål.

Punkt 4.
Ansvarlig/tid
15 Min
Formål:
Fremstilling:

Drøftelse og evt. beslutning; Udpegning af medlem til Holbæk Kommunes
integrationsråd.
Morten
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.
Det indstilles, at skolebestyrelsen drøfter forslag til mulige kandidater. Ifald det
ikke i selve mødet kan afklares, hvem der skal udpeges, udsættes beslutningen
til mødet den 1. oktober.
Kommissorium for integrationsrådet kan findes her:
https://holbaek.dk/media/22539773/kommissorium-for-integrationsraadet-iholbaek-kommune-rev-februar18.pdf

Referat:

Punktet udsættes til næste møde. På baggrund af drøftelsen undersøges det
hvorvidt indstillede kandidater ønsker at stille sig til rådighed

Punkt 5.
Ansvarlig/tid
10 min
Formål:

Orientering; Status vedr. skolens økonomiske situation
Morten
Formålet med punktet er at give skolebestyrelse en kort status på skolens
forventede regnskab (BR 3).

Fremstilling:
Punktet indledes med en kort status ved skolelederen.
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Skolens budget og forventningen til årets resultat er uændret og positivt. Idet
skolens budget i vidt omfang hænger sammen med Holbæk Kommunes budget
og budgetopfølgning knytter der sig en vis usikkerhed til skolens reale råderum
Herudover er der fortsat en række poster, hvor der er usikkerhed. De nævnte
poster undersøges nærmere. Når der foreligger en kommunal afklaring og
yderligere afdækning af egne budgetposter vil der forventeligt være et råderum
til investering.
Referat:

Taget til efterretning.
Skolens økonomi er stabil og følger budgettet. Der vil være et råderum til
nødvendige investeringer

Punkt 6.
Ansvarlig/tid
20 min
Formål:

Drøftelse vedr. prioritering af indkøb.
Morten

Fremstilling:

Skolens samlede økonomi er der, hvor det er relevant at drøfte og beslutte en
mere ordnet investeringsplan, der kan udmøntes i indeværende og næste
budgetår.
Det indstilles derfor, at skolebestyrelsen drøfter og fremkommer med forslag til
en samlet overordnet investeringsplan for Holbæk By Skole.
Samtidig indstilles det, at sagen genfremsættes i mødet den 1. oktober med
henblik på endelig beslutning her. Forud for næste møde i skolebestyrelsen
bliver sagen fremlagt i skolens MED udvalg.
Selve investeringen vil kunne gennemføres i to eller flere omgange afhængig af
det økonomiske råderum og kommunale beslutninger
Ledelsen anbefaler, at der investeres efter følgende kriterier
a. Investeringer, der understøtter allerede besluttede indsatser
b. Investering i skolens digitale medier
c. Investering i skolens øvrige læringsmiljøer
Konkret har ledelsen drøftet følgende forslag, der understøtter allerede
besluttede indsatser:
•
•
•
•
•
•

Bevægelse Orø/ Bjergmarken – afd. budget
Kultur Orø/ Bjergmarken – afd. budget
Sportsby Absalon – afd. budget
Matematik – hele skolen 2* 50.000 til værksteder
Styrket forældresamarbejde – hele skolen – ingen forventede
udgifter
Teknologi og Makerspace – første runde 2 * 200.000, dernæst
yderligere 2 * 500.000 Afventer tilbagemelding fra fondsansøgning
Yderligere forslag, der understøtter investering i digitale medier, eller
øvrige læringsmiljøer:

•

IT-investeringer; tavler (evt. interaktive), bærbare pc/ IPads og
mobiltelefoner til medarbejdere.

•

Læringsmiljøer (årgange eller fag)
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Referat:

Punktet drøftet. Forespørgsel vedr. investering i skolens pædagogiske
læringscenter. Sagen forelægges MED udvalget inden næste møde i
skolebestyrelsen

Punkt 7.
Ansvarlig/tid
20 min
Formål:

Drøftelse; Forberedelse af dialogmødet med Børn og Skoleudvalget.
Formanden

Fremstilling:

Børn og skoleudvalget har inviteret til dialogmøde med Skolebestyrelsen. Mødet
sted den 1. oktober kl. 18.30 – 2030. Mødet afholdes i umiddelbar forlængelse
af skolebestyrelsesmødet.
Der er ikke fremkommet dagsorden fra udvalget ved udsendelse af dagsorden
til mødet i skolebestyrelsen, men forventningen er at dagsorden indeholder
punkter som Børn og Skoleudvalget vil præsentere. Herudover vil der være
punkter som skolebestyrelsen kan fremhæve.
Det indstilles derfor, at skolebestyrelsen drøfter, hvilke punkter man ønsker
optaget på dagsorden og under hvilken form punkter skal præsenteres.
Børn og Skoleudvalget drøfter i sit møde anbefalinger fra kommunalbestyrelsen
som følge af drøftelsen om ændringer i områdestrukturen og det må forventes
at punkter herfra vil gå igen i dagsorden til dialogmødet.
Skolelederen foreslår at man drøfter og er nysgerrig på følgende emner (hentet
fra ovennævnte anbefalinger)
- Daglig leder, hvad er forventningen?
- Afdelingerne særkende og identitet, hvordan?
- Styrket forældre indflydelse, hvordan?
- Ny tildelingsmodel, der sikrer bæredygtige afdelinger, hvordan?
Vedlagt sagen er bilag fra møde i Børn og Skoleudvalget, hvor tidsplan for
arbejdet med de 11 anbefalinger er gengivet i overskriftsform.

Referat:

Forslag om præsentation og drøftelse af skolens strategi og fortælling. Samt
pointer vedr. kommende tildelingsmodel og bemærkningen ”bæredygtige
afdelinger” Holbæk By Skole har leveret med en meget høj klassekvotient og
forventer fortsat økonomi til udvikling af skolen.

Punkt 8.

Beslutningssag; udarbejdelse af høringssvar til Børn og Skoleudvalget
vedrørende principper for ny styringsmodel for specialundervisningen.
Morten

Ansvarlig/tid
20 min

Børn og Skoleudvalget har i sit møde 29. maj den vedtaget at sende forslag om
nye principper for styringsmodel for specialundervisningen i høring.
Skolebestyrelsen skal i sit møde den 2.9 drøfte og udarbejde høringssvar. Heri
medgår MED udvalgets bemærkninger og input.
Sagsfremstillingen fremgår af bilag til sagen.
I korthed handler forslaget om følgende:
a. Der afsættes en pulje på 8 mio. kr. til medfinansiering af skolernes
udgifter til de dyreste specialundervisningstilbud og som koster mere
end 400.000 kr. årligt. Puljen finansieres ved at reducere beløb til
skolerne
b. Etableres fælles visitationsmodel
c. Ifald der er et stilstrækkeligt økonomisk råderum, etableres mulighed
for at man kan trække på specialistviden fra Børnespecialcenteret
d. Oprettes en fælles kvalitetssikringsenhed i Børneindsatsen
e. Den fælles ledelsesinformation styrkes
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Det gældende styringsprincip i dag er, at skolerne har, det samlede økonomiske
og faglige ansvar for alle elever, der er bosiddende i skolens distrikt. Det
betyder, at udgift til undervisning af alle elever påhviler skolen. På samme tid
er det også skolens ansvar at fastholde kvalitet i sagsbehandling, visitation og i
de konkrete undervisningstilbud.
Den nuværende model giver placerer et entydigt ansvar hos
områdeskolelederen og områdeskolen med de fordele og ulemper, der følger
heraf.
Det indstilles at sagen drøftesmed henblik på udarbejdelse af input til
høringssvar. Der er høringsfrist den 3.9 om formiddagen
I forbindelse med at sagen er drøftet i skolens MED udvalg er fremkommet
følgende bemærkninger til sagen
•
•
•
•

•
•

•

Vil en ændring i tildelingen af midler kunne medføre øgede udgifter for
kommunen, hvis de tilbud der måtte være muligvis ville kunne skrue
priserne op?
Hvad vil det betyde, hvis de der betaler ikke beslutter indsatsen og
omvendt?
Kan vi risikere, at udgifterne generelt vil stige og skolerne derved skal
betale flere penge til ordningen fremadrettet når midlerne og
visitationen ligger centralt? Materialet virker svært at gennemskue
I forhold til at centralisere dele af specialområdet, kan vi være
bekymrede for, at dele af midlerne går til administration og ansættelse
af nyt personale centralt uden, at det letter skolernes udgifter til egen
administration mm. Skolerne har siden 2014 opbygget en ret stor
erfaring med og ekspertise på området
Hvordan vil opfølgningen være i forhold til den måde de centrale midler
bliver anvendt på?
I forhold til at sikre, at barnet får det som barnet har krav på rent
undervisningsmæssigt, er det en fordel, at der kommer en mere
ensartet visitationsproces der kan være med til at sikre, at barnet får
det rette tilbud i rette tid og i det rette omfang
En positiv virkning kunne være, hvis der var en højere grad ad
supervision mv. til de forskellige tilbud skolen selv opretter

Skolelederen bemærker, at forslaget både rummer åbenlyse fordele eks. mere
ensartet visitation, ledelsesinformation og kvalitetssikring og modsat rummer
en betydelige risiko i forhold til den fremadrettede økonomiske styring når det
økonomiske ansvar deles mellem to parter.
Referat:

Skolebestyrelsen tilslutter sig MED udvalgets bemærkninger. Tilføjer endvidere:
- Holbæk By Skole har i en periode alene haft en klagesag, hvilket vidner
om et velfungerende system
- Opmærksomheden på øget bureaukrati, der øger omkostninger og
fjerne penge fra børnene
- Fokus på børnene
Skolelederen udarbejder høringsforslag, der godkendes af Søren, Nis og
Kristian. Udtalelsen er vedlagt referatet

Punkt 9.
Ansvarlig/tid

Orienteringssag
Alle, Korte meddelelser fra
Formanden
Skolelederen
Afdelingerne
Afklaring vedr. ansættelsesproces af lærer til Absalon og pædagog til SFO
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Medarbejderne
Referat:
Punkt 10.
Ansvarlig/tid
Referat:

Evt.
Alle,
Holbæk By Skole, afd. Absalon og Bjergmarken holder Åbent Hus for
kommende elever og forældre til børnehaveklassen lørdag den 5. oktober kl. 10
– 12.
Sisse deltager som skolebestyrelsesmedlem på Bjergmarken.
Fokus på kommunikation og program på afdelingerne.
Spørgsmål vedr. tidspunktet, der skal ligge før møder på privatskolerne.

Punkt 11.

Lukket punkt
Fast punkt. Punktet udgår ifald der ikke er nogen aktuelle emner til behandling
under dette punkt.
a. Orientering om ansættelsesproces vedr. ansættelse af pædagogiske
ledere.
Sisse inviteres til at deltage i ansættelse af pædagogisk leder
b. Orientering om ansættelse af kommunikationsmedarbejder

Referat:
Punkt 12.

Punkter til kommende møder
Næste møde afholdes 1. oktober 2019 på Afd. Absalon med følgende foreløbige
dagsorden:
Høringssvar vedr. Holbæk Kommunes budget 2020
Orientering om valgfagsudbud
Prioritering af større beløb til indkøb, beslutningssag
Drøftelse af det kommende års arbejde i skolebestyrelsen ved formanden og
skolelederen – herunder afklaring af om to møder slås sammen til et længere
møde.
Beslutningssag vedr. udpegning af medlem til integrationsrådet

Referat:

Mødeplan:
Tirsdag den 1.10.19
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.
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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
Nedsættelse af afdelingsråd
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