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Holbergskolen - Skolebestyrelsens beretning 2009-2010
Året har været det sidste i den siddende skolebestyrelses funktionsperiode. Der har været to
udtrædelser af skolebestyrelsen i perioden på forældresiden, og desværre var det ikke muligt
at udfylde den sidste plads med en suppleant. Desuden valgte lærerne to nye
repræsentanter. Per Vilstrup Olesen gik af som formand, og Britt Vorgod Pedersen blev valgt
som ny formand.
Økonomi
Skolens økonomi og kommunens besparelser på Børne- ungeområdet er løbende drøftet i
skolebestyrelsen. Skolen har haft et underskud på budgettet, som der er aftalt en handleplan
for. Vi har et stigende elevantal på skolen, der betyder øgede bevillinger, der kan modsvare
en del af besparelserne.
Som følge af overvejelserne om besparelser på budget 2011 har skolebestyrelsen sendt et
åbent brev til kommunens Økonomiudvalg og Børne- og Ungeudvalget om konsekvenserne
af de påtænkte besparelser for Holbergskolen, herunder reduktion af timetal, færre timer til
sprogcenter og specialcenter, færre ture m.v.
Kvalitetsrapport for Holbergskolen og kontrakt med distriktet
Den årlige kvalitetsrapport og skolens samlede faglige vurdering er drøftet i
skolebestyrelsen. Generelt er resultatet tilfredsstillende. Som opfølgning er der indgået en
kontrakt med distriktsledelsen, der som kernemål har høj kvalitet i undervisningen i
matematik og dansk som andet sprog. Desuden er inklusion, dvs. at vi skal blive bedre til at
rumme alle elever et mål. Herudover har vi nogle specifikke mål for skolen om udvikling af
team og bedre udnyttelse af intra samt et opmærksomhedspunkt omkring faktiske
gennemførelse af de planlagte timer.
Vikardækning
Vikardækningen har været drøftet flere gange i årets løb blandt andet på baggrund af
henvendelser fra 7. klasserne, som har haft en meget stor andel af timerne læst af vikarer. I
det kommende år vil der være fokus på problemstillingen, og det er hensigten at udvide
korpset af fastansatte vikarer.
Trafik til skolen
Problemerne med al for stor biltrafik omkring skolen er drøftet i bestyrelsen, og det blev også
taget op på mødet med kontaktforældrene i efteråret. Vi har behov for at ændre kulturen, så
flere børn går eller cykler til skole. Det handler både om sikkerhed i forbindelse med
skolevejen og sundhed, der er et generelt fokusområde i kommunen. Opgaven med at
gennemføre en kampagne eller andet overdrages til den kommende skolebestyrelse.
Temadrøftelser: it, integration
Skolebestyrelsen har det forløbne år haft to temadrøftelser om henholdsvis it i skolen og
integration.

It i undervisningen:
På mødet om it fik skolebestyrelsen en orientering om, hvor langt vi er med indførsel af it i
undervisningen, og vi blev præsenteret for smartboard’s mange anvendelsesmuligheder. P.t.
har vi 1 smartboard på biblioteket og yderligere 3 stk. i klasserne. Der vil efter sommerferien
blive sat yderligere 3 boards op i klasserne og et i billedkunst. Skolen råder herefter over 8
boards i alt.
Der er i det forløbne år blevet uddannet 4-5 superbrugere, som i næste skoleår skal løfte
implementeringen af smartboardet særligt i udskolingen, hvor alle lærere får et særligt
indføringskursus. I alle skolens afdelinger, vil Pæd. Centerteam herudover sammen med
lærere og teams uddanne og vejlede i brugen af boardet med henblik på didaktikken og
fagene.
Et af skolens indsatsområder er i det kommende år udnyttelsen og brugen af skoleintra. Der
skal arbejdes med bedre kommunikation og den pædagogiske anvendelse af elevintra.
Skolens kommunale tilskud på abonnementer på web-baserede undervisningstjenester o.a.
programmer, er nu og fra næste skoleår kraftigt beskårede. Det betyder, at vi, grundet
besparelserne i øvrigt, skal abonnere fornuftigt for pengene.
De nationale test i foråret, har ikke været nemme at gå til for skolens lærere og elever. Der
har været mange fejl og en negativ start på testene. Ikke desto mindre klarede de, der fik
gennemført, det godt, og vi har nu fået en del erfaringer til det videre forløb med national
testning som en del af undervisningen. Det er lærerne selv, der står for booking og
gennemførslen af testen samt tilbagemeldingen af resultater.

Integration:
Skolens integrationsvejleder orienterede skolebestyrelsen om arbejdet med integration,
herunder kontakten til hjemmene og behovet for en forventningsafstemning mellem skolen
de to-sprogede familier. Skolen har fået bevilget modersmålsundervisning i arabisk.
Skolen er i dag på mange måder en monokulturel skole, og vi har behov for at bevæge
kulturen, så den i højere grad afspejler den mangfoldighed der er. Det kan bl.a. ske gennem
oplysning og anderledes mødeformer m.v.
Skolebestyrelsen blev præsenteret for mor-projektet i distrikt Bispebjerg og intentionen om at
afholde nogle mødrecaféer på skolen med det mål at give en større forståelse for hinandens
kulturer, værdier og traditioner.
Mødrecafe – og turen i pressen
Og så blev det året, hvor Holbergskolen om ikke kom på verdenskortet, så i hvert fald på
Danmarkskortet. Telefonerne glødede og gennem flere dage var vi i pressen på såvel tv som
i aviser. Anledningen var afholdelsen af den anden mødrecafé i rækken, hvor nogen havde
set sig gal på, at man alene inviterede mødre til et forældremøde om mobning – og et
forældremøde var det jo ikke. Det tog imidlertid tid sin tid før pressen og politikerne forstod,
hvad sagen egentlig drejede sig om. Nemlig et cafémøde for mødre, hvor emnet mobning
var et blandt flere, og hvor hensigten bl.a. var at danne netværk, der kan støtte elvernes
skolegang.

Efter hårde udfald mod skolen måtte de fleste politikere trække i land, da sagens rette
sammenhæng kom frem.
Progression i undervisningen og ny profil for Holbergskolen
Skolebestyrelsen er blevet orienteret om skolens arbejde med progression i undervisningen,
hvor der p.t. arbejdes med dansk og matematik. Hensigten med arbejdet er, at skabe en
tydelig rød tråd i fagene op igennem skoleforløbet fra 0. til 9. klasse. Resultatet af den faglige
progression er et internt redskab til den enkelte lærer/lærerteam, som vil blive brugt bl.a. i
forbindelse med udarbejdelse af årsplaner og mål for skoleårets undervisning.
Skolen har igangsat et arbejde med en reformulering af skolens profil, der vil komme til
drøftelse i den kommende skolebestyrelse i efteråret.
Diverse høringssvar: kapacitet på skolerne, styrelsesvedtægt
Skolebestyrelsen afgav i november høringssvar vedrørende et oplæg om kapacitet på
skolerne, der bl.a. omfatter en udbygning af Utterslev Skole og Tagensbo Skole.
Skolebestyrelsen skrev, at man er uforstående overfor ønsket om at påbegynde indskrivning
af et tredje spor på Utterslev Skole på et tidspunkt, hvor skolen endnu ikke er udbygget, og
hvor der er behov for at støtte op om opgaven med at udvikle Tagensbo Skole til attraktiv
skole. Ydermere fandt skolebestyrelsen, at der er behov for at se på en langsigtet løsning,
der kan omfatte en revurdering af distriktsgrænserne ud fra skolernes størrelse.
Et udkast til ændret styrelsesvedtægt har været sendt i høring. Skolebestyrelsen svarede, at
vi er overordnet set tilfredse med, at detailstyringen på en række områder er ophævet, og at
der i princippet tillægges skolebestyrelsen og skoleledelsen større dispositionsfrihed.
Samtidig gjorde vi dog opmærksom på, at der på en række områder er uoverensstemmelse
mellem styrelsesvedtægtens pæne ord og det økonomiske råderum, der efterlades
skolebestyrelsen og skoleledelsen.
Møde med kontaktforældrene den 16.november 2009
Forældrene i skolebestyrelsen holdt et velbesøgt møde med kontaktforældrene i november.
På dagsordenen var en generel orientering af skolebestyrelsen, kommunikation, herunder
brug af intra, trafik til skolen samt en skole, der virker. Drøftelserne på mødet har
efterfølgende givet anledning til drøftelser i skolebestyrelsen om bl.a. kommunikation og i
forbindelse hermed en forventningsafstemning om, hvad forældrene kan forvente eller ikke
forvente af information fra lærerne. Det overlades til den kommende skolebestyrelse, at
revidere principperne for kommunikation.
Skolebestyrelsen takker af og en ny kommer til
En stor tak til de afgående skolebestyrelsesmedlemmer, som har gjort en stor indsats de
forløbne fire år.
Der er nu valgt en ny skolebestyrelse for de næste fire år. Tillykke med valget.
Den nye skolebestyrelse træder til i august 2010.
Fra den siddende skolebestyrelse fortsætter: formand Britt Vorgod Pedersen, næstformand
Karen Rønnow og Dorte Henriksen.
Nyvalgte er: Muhammad Kamal, Susanne Freltofte, Per Rasmussen og Elizabeta Markovic.
Fem forældre er valgt som suppleanter til bestyrelsen.

