BJERGMARKSKOLEN
Bjergmarkskolen
Skolebestyrelsen
Referat
Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen
Tidspunkt:
Tirsdag den 14. september kl. 17.00 – 19.30
Hvor:
Deltagere:
Afbud/fravær: Kristian, Sisse

Punkt 1.
Kl. 17.00
Ansvarlig/tid

Godkendelse af dagsorden

Formål:

Formålet med punktet er, at SKB har mulighed for at komme med input, da der
kan være dukket emner op siden udsendelsen af dagsorden.

Fremstilling:
Referat:

Punkt 2.
Kl. 17.05
Ansvarlig/tid
Formål:
Fremstilling:

Referat:

Ida

Referatet godkendes.
Elevrådsrepræsentanter deltager fremadrettet.
Befolkningsprognose
Per og Jakob Bonde Pollmann (vækst og bæredygtighed, arbejder med
befolkningsprognose
Formålet med punktet er, at SKB har indblik i befolkningsprognosen og det
forventede elevtal frem til 2032.
På sidste møde ønskede SKB en fremlæggelse af befolkningsprognosen for vores
skoledistrikt. Jakob Bonde Pollmann er ansat i Holbæk kommune til at lave
befolkningsprognoser. Han er inviteret til at give SKB et indblik i prognosen.
Befolkningsprognose, oplæg: Se vedhæftet præsentation fra oplæg.
”Bedste bud” på, hvordan fremtidig bliver. Repræsenteret af tre balancer:
- Mellemkommunale flytninger i Holbæk – der kommer flere tilflyttere til
kommunen, end der flytter fra.
- Vandringsbalancen (ind/udvandringer) – flere der ”vandre” ind, end der
vandrer” ud i kommunen.
- Fødselsbalancen - der dør flere end der bliver født.
Boligprogram (Holbæk Have) er regnet ind.
Befolkningsudvikling i kommunen – vi udvikler os ret meget, også sammenlignet
med lign. kommuner.
Budskabet:
Holbæk øst/vest. Befolkningstilvæksten sker i Holbæk by.
Prognose 6-16-årige – antallet af skolebørn fastholdes over tid i Holbæk by.
Skole/elevprognose – søgningen til privatskolerne er stor, men de har et max for
optagelse. De vil derfor have den samme søgning som nu og blive fyldt op.
Bjergmarkskolen vil have et stabilt børnetal fremadrettet, svagt stigende.
Børnetal forventet i 31/32 - 1026 elever (i 17/18 – 1020 elever), pt. 927 elever.

Punkt 3.
Kl. 17.30
Ansvarlig/tid

Forventninger til forældre
Per

Formål:
Fremstilling:

Referat:

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen afklarer hvilket forventningsniveau
vi kan sætte til forældre
Det gælder f.eks. deltagelse til forældremøder.
Vi skal være tydelige i de forventninger vi har til forældrene.
Holbæk Bys SKB har lavet vedhæftede.
En drøftelse af forventningsskriv til forældrene:
Baggrund - som skole/SKB ønsker vi at signalerer, at vi ønsker/forventer en øget
forældredeltagelse – hvordan gør vi det?
Tydelighed og forventningsafklaring er afgørende.
Det skal være kort og overskueligt.
”Vi er en skole, der vægter det gode og tætte samarbejde med forældre. Vi er en
skole, hvor forældre (alle elever repræsenteret af deres forældre”) deltager i
forældremøder og sko/hjemsamtaler”.
Forældreårgangsråd er etableret for ét år siden. En drøftelse af årgangsråd.
Der bliver fortsat opfordret til forældreråd.
Der spørges til forældreengagement og forældredeltage på fx forældremøder.
Pædagogiske ledere fortæller om en opmærksomhed ifht. dette og at der på
dette års forældremøde laves empiri ifht. at afklare hvor mange elever, der
bliver repræsenteret. Der lavet desuden prøvehandlinger, fx mulighed for
børnepasning.
Åbent hus 2.okt.
Plan: Informere, men uden at være for konkret.

Punkt 4.
Kl. 17.50
Ansvarlig/tid

Ansættelser

Formål:
Fremstilling:

Formålet med punktet er at SKB er informeret om ansættelser
Ledelsen og Sisse fremlægger resultatet af samtalerne.

Referat:

3 nyansættelser, positive samtaler.
Stillingsopslag ude. Jasper deltager forventet i kommende samtaler.
Udfordringer med at blive tilknyttet Emply. Det følges der op på.

Punkt 5.
Kl. 18.00
Ansvarlig/tid

Elevrådet, repræsenteret af Avs og Oskar

Formål:

Formålet med punktet er at vores 2 repræsentanter får præsenteret sig, og at de
får mulighed for at komme med deres tanker om arbejdet i skolebestyrelsen
Ledelsen fortæller, hvordan vi har valgt at strukturere vores elevråd i blokke og
samlet elevråd.

Fremstilling:
Referat:

Ledelse + Sisse

Ledelse

Præsentationsrunde.
Dagsorden gennemgås med elevrådsrepræsentanter forud for møderne –
fremadrettet May-Brit.
Organiseringen af elevdemokrati/elevråd på skolen præsenteres:
- Elevråd 6.-9.klasse. Blokråd for blok A/C og D.
- Blokrådene som netværk for elevrådet.
Hvordan netværk skal organiseres, skal drøftes med eleverne i
elevrådet/blokrådene.
En fælles opmærksomhed:
Vigtigt at elevrådet oplever at have en stemme og at kunne rykke på noget.
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At både store og små elevstemmer kommer i spil
Avs fortæller, at han er optaget af undervisningen, og hvordan emner, der
optager eleverne, i højere grad kan blive omdrejningspunkt for undervisningen.
Grundet manglende tid vil Ida gerne have emnet udfoldet på skrift til
skolebestyrelsen.
For at sikre, at elevrødderne ved, hvad de må tage med videre fra møderne, vil
der blive afholdt et opfølgende møde med SKB-repræsentant. May-Brit har
påtaget sig opgaven.

Punkt 6.
Kl. 18.15
Ansvarlig/tid

To voksne i klasserne

Formål:

Formålet med punktet er, at SKB hører om status på arbejdet, og kommer med
input fra et forældreperspektiv.
Per har været rundt i nogle klasser og optaget nogle videoer, for at vi kan se
mulighederne/potentialerne fra et lærer- og elevperspektiv.
SKB drøfter om der skal laves principper for to-voksen.

Fremstilling:

Per

Referat:

Eleverne er positive og giver udtryk for, at de gerne vil have flere voksne
omkring dem.

Punkt 7.
Kl. 18.25
Ansvarlig/tid
Formål:

Status morgenmadscafe

Fremstilling:

Per fortæller om status i udviklingsprojektet. Flere fra SKB har være forbi.
Besøgstallene de første 5 dage 60,80,90,65,70,75.
Vi har ventet med presse på projektet, da vi har været meget eksponeret den
første mdr. af dette skoleår.
Input fra SKB til hvordan vi kommer ud med den gode historie.
Mål for morgenmadscafé er vedhæftet
Morgenmadscafeen har været velbesøgt.
Der er en god stemning.
Fokus på at få flere frivillige kræfter i spil.
Forventer et kommende fokus på madspild.
Bredt repræsenteret i elevgruppen.
Besøgstallet i SFO er ikke faldet i perioden.

Referat:

Per
Formålet med punktet er, at SKB følger med i initiativet og status

Punkt 8.
Kl. 18.30
Ansvarlig/tid

Høringssvar kommunens budget 2022

Formål:

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen er orienteret om kommunens
budget, og på den baggrund kan afgive et hørringsvar.
Ida og Kristian deltog i borgermødet ang. kommunens budget. Tilbagemelding
herfra. Skolebestyrelsen skal give høringssvar ang. kommunens budget.
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022/

Fremstilling:

Referat:

Ida+Per

Budgetmøde:
Folkeskolen fyldte meget lidt ifht. andet.
Kritik – man skal være fagperson for at kunne læse budgettet.
Det har taget en drejning:
Der er afsat 1 mio. til undersøgelse af, om der skal bygges en ny folkeskole i
byen. Det handler placeringen og ikke om den skal bygges.
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Budget til renovering af Bjergmarkskolen matcher ikke den proces, der er sat i
gang med skolen og vækst og bæredygtighed.
Vi ønsker en større åbenhed omkring den dialog, der er i gang om en ny skole.
Positivt: SFO får et større grundbeløb.
Høringssvar:
Per og Ida mødes i morgen og laver et udkast til høringssvar, som skal sendes
torsdag.
Fokuspunkt: Bekymring omkring ny skole, børneprognosetallene og planen for
renovation af Bjergmarkskolen. Social bæredygtighed. Bjergmarkskolen er en
skole for alle.

Punkt 9.
Kl. 19.05
Ansvarlig/tid

Skolebestyrelsesvideo

Formål:

Skolebestyrelsen skal godkende videoen

Fremstilling:
Referat:

Vi ser videoen og SKB godkender evt. inden udsendelse
Lægges ud på aula, skolens hjemmeside og Facebook.
De forskellige videoinput spænder bredt.
Videoen godkendes.

Punkt 10.
Kl. 19.15
Ansvarlig/tid

Åbent-hus-arrangement d. 2/10 - 10.-12.00 (både for børn og forældre)

Formål:
Fremstilling:

Formålet med punktet er, at SKB kommer med input til arrangementet.
Skolebestyrelsen kommer med input til det planlagte program fra et
forældreperspektiv.

Referat:

Ønske om elevdeltagelse: Avs er med til Åbent hus – vil fortælle om at gå på
skolen og flyve med drone.

Per

Per

Velkomst: Man vil som kommende forælder blive taget imod af ledelse ved
indgangen.
Der vil være forskellige værksteder – fx Makerspace, SFO, mat-værksteder.
Drøftelse:
Hvordan præsenteres skolen for forældrene?
Hvordan får vi signaleret vores forventninger til forældrene?
Input:
Stationer, der kan understøtte/give forældrene et indblik i hverdagen på skolen.
Indlæg fra ledelses (10-15 min.) – evt. to gange i løbet af arrangementet.
Film fra 0.klasse og SFO kan køre på projektor/lærred.
Vise billeder fra Facebookopslag, der viser hverdagen fra skolen.
Highlighte 2-lærerordningen, frihedsforsøgets fokus.
Hvordan præsterer skole
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1795.aspx
May-Britt, Ida, Jesper og Jasper deltager fra SKB.
Invitationen skal boostes lidt mere – den skal på Facebook.
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Punkt 11.
k. 19.25

Ansvarlig/tid

Evt.
Budgettet er ikke klar endnu. Per forventer at have det med til næste SKB.
Per informerer om opsigelse.
Der ønskes info om baggrund på ophør af skolemælk.
Alle,

Referat:
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