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Skolebestyrelsesmøde
27. oktober 2021 Kl. 17.00 – 19.00
Afdelingen på Holtbjerg

Dagsorden
Afbud fra Rikke, Gitte og Sille
1.

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

2.

Nyt fra ledelsen

- Juleklippedag på fredag forældre og andre
interesserede er inviterede. Der har heldigvis kun
været ganske få covid-19 smittede elever derfor
ingen restriktioner
- Faguge i uge 36 med omlagt skema. Der har
været mange forskellige tiltag i gang fra
robotbygning til madlavning m.v. og elever har
mødtes på tværs af afdelinger
- Høringsperioder for supplement til tildelingsmodel
i perioden fra d. 24.11 til medio december. Lone
sender materiale ud og der afholdes virtuelt møde

3.

Nyt fra formanden

- Der har været samrådsmøde på Talentskolen i
Holing. Der blev andet orienteret om ”Sammen om
skolen”, hvor der ændres på Nationale test,
uddannelsesparathedsvurdering (UPV) m.m. og
forskellige tiltag til at hverve nye SB medlemmer
blev drøftet

4.

Nyt fra elevrådet

- Der har været elevrådsmøde, hvor man blandt
andet har drøftet muligheden for at ”belønne”
klasser, som altid har styr på oprydning og
rengøring. Elevrådet har drøftet, hvordan vi
undgår, at inventar m.v. bliver ødelagt. ”Det store

5.
6.

Etablering af skolebod? Punkt, det
blev bragt op på seneste møde
Princip for, når eleverne forlader
skolen. Hvor meget må de, og hvad
må de bringe med tilbage?
Opfølgning på punkt fra seneste
møde, hvor det aftaltes, at Lone
laver udkast.

7.

Kommunikationsstrategi –
opfølgning på punktet fra seneste
møde, hvor det aftaltes, at Lone og
Leif laver en grundig gennemgang.

8.

Nyt fra Holtbjerg – leder deltager

9.

Evt.

elevråd” bliver inviteret til Holtbjerg for at fortælle
om elevrådets arbejde
Punktet til mødet i januar
- Lone og Leif havde udarbejdet et forslag.
- Forslaget blev drøftet og der blev lavet enkelte
tilføjelser.
- Princippet blev herefter godkendt

- Kommunikationsstrategien blev drøftet. Flere af
indsatserne er implementeret i praksis og der bliver
løbende arbejdet videre med skolens
kommunikation ud ad til. Det vurderes dog
unødvendigt men en nedskrevet strategi
fremadrettet
- Stride orienterede om afdelings elevtal pt. 83
elever.
- Aktionsforskningsprojekt i samarbejde med VIA,
hvor der har været fokus på sprogforståelse og
sprogtilegnelse
- Der har været ”klassekonference” i alle klasser,
hvor der er blevet sat mål for alle elever
- Orientering om læringscafe, juniorklub,
samarbejde med Meyers Madhus og ”Plads til
forskel”
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