Skolebestyrelsens beretning 2008-09
Bestyrelsen har nu virket i 3 år efter sidste valg, og dette er reelt vores sidste beretning i denne
valgperiode.
Beretningen var beklageligvis ikke klar til stormødet i maj 2009, hvorfor den i år er skriftlig.
Elevernes initiativer
Eleverne i skolebestyrelsen har regelmæssigt orienteret om det, elevrådet har arbejdet med, blandt
andet retningslinjer for, hvordan man undgår mobning.
Elevrådet har endvidere overvejet at starte elevrådshjemmesiden op.
Vigga er blevet valgt ind i Københavns Fælles Elevråds bestyrelse.
En skole der virker
Skolebestyrelsen har løbende drøftet og bakket op om initiativet En skole der virker og har bl.a.
støttet ledelsens forslag om at 7. klasserne fik udeordning.
Økonomi
Skolen er i årets løb blevet orienteret om besparelser i 2009, hvilket bl.a. rammer samtænkning og
hjemmebesøg.
Udmeldingen førte til en debat i SB om samarbejdet mellem skole og fritidshjem. SB har orienteret
om status på samarbejdet i SB-Nyt nr. 4 (se skolens hjemmeside).
Besparelserne på bl.a. samtænkning blev i forvaltningen brugt til at styrke bl.a. Koncernservice,
der varetager support indenfor it, økonomi, statistik, ledelsesinformation og fra foråret 2009
personaleservice.
I budget 2009 er ledelseskonceptet udrullet, hvilket medførte, at Holbergskolen kunne ansætte en
leder af læringsmiljø. 1. Marts kunne vi byde velkommen til ny pædagogisk afdelingsleder for
læringsmiljøet, Johnny Fryd .
Kvalitetsrapporten for Holbergskolen
Oplysningerne i rapporten er trukket fra flere af kommunens systemer og fra en
spørgeskemaundersøgelse blandt forældre i Københavns kommune (Kompas),
Københavnerbarometret og undersøgelse blandt kommunens elever i 4. – 9. klasse.
Skolens egen faglige vurdering indeholdt bl.a. bemærkninger om stigende klassekvotient og om
skolens fysiske rammer.
Det blev i skolens egen faglige vurdering fremhævet, at ledelse og lærere har positive erfaringer
med elevplan – og at det er lærernes indtryk, at forældrene har taget godt imod dem.
Kvalitetsrapporten konkluderer, at der generelt er der et tilfredsstillende niveau på skolen.
Skolens fysiske rammer
En bygningskonsulent har gennemgået skolen og opdateret skolens vedligeholdelseskort hos
Københavns Ejendomme.
Der er rykket for undersøgelsen af drengeidrætsfaciliteterne.
I undersøgelsen om brug af økologiske madvarer i hjemkundskab ligger Holbergskolen højest i
København med 72%.
Fødevarestyrelsen har besluttet at der skal indføres smiley-ordning i de københavnske skoleboder.

Skolebestyrelsens arbejdsform
Der har i det forgangne år været ført forskellige drøfter af arbejdsformen i SB. I efteråret 2008
ønskede ledelsen en ændring af eksisterende praksis med hensyn til udarbejdelse af
beslutningsreferater. Efter et forløb på nogle måneder vendte SB tilbage til denne praksis, men
overvejelserne om en ny praksis er årsag til, at ikke alle referater er blevet udarbejdet lige hurtigt,
hvorfor der i skrivende stund mangler enkelte referater på skolens hjemmeside.
Temadrøftelser
SB har i det forløbne år haft to store pædagogiske temadrøftelser:
Læsevejledning
Læsevejleder Anne-Grete Andersen fortalte om læsevejledning på skolen. Holbergskolens
læsepolitik tager udgangspunkt i Københavns Kommunes læsepolitik, som bl.a. handler om at give
børn lyst til at læse og skrive.
Skolen har i mange år fokuseret på læsning og har fra 2007 haft det som indsatsområde med
læsevejledning og læsning i alle fag.
Alle klasser testes. De fleste elevers læseniveau er højt og der arbejdes meget på mellemtrinnet
med at fastholde elevernes læselyst fordi det er i 4. klasse nogle elever opgiver læsning.
Sprogcentre
Birgit Kock orienterede SB om sprogcentret.
Læs mere i SB-Nyt nr. 4 på skolens hjemmeside.
Ferieplan
SB fastlægger hvert år skole- og feriedage for et skoleår. Efter et ønske fra forældrene på skolen
har forældrene i SB arbejdet for mere variation og fleksibilitet i ferieplanlægningen og har bl.a.
diskuteret, om sommerferien skulle være lidt længere og juleferien lidt kortere.
Da skolen havde dårlige erfaringer med fremmødet på sidste skoledag inden juleferie i 2008, idet
denne faldt på en mandag, vedtog et flertal i SB at begynde juleferien efter en weekend i 2009.
SB havde samtidig placeret en dag i forlængelse af sidste dag af en projektuge i efteråret, men da
det senere viste sig, at dobbelte arbejdsdage ikke er tilladt, er den overskydende sidste skoledag
efterfølgende blevet placeret mandag i ugen op til jul.
Princip for undervisning i kirkelige handlinger og praksis
Skolens ledelse har i samråd med skolebestyrelsesformanden set sig nødsaget til at aflyse flere
klassers besøg til julegudstjeneste i Emdrup Kirke. Bestyrelsen har tidligere besluttet at skolen ikke
samarbejder med kirken. Det blev besluttet at tage samarbejdet til fornyet drøftelse i bestyrelsen,
hvilket førte til vedtagelsen af et egentligt princip.
Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at Grundtvigskirken med sit brede, folkekirkelige grundlag
udgør det bedst egnede og bredest favnende sted for undervisning i kirkelige handlinger
(gudstjenester mv.) i Holbergskolens lokalområde og har derfor besluttet, at denne del af
Holbergskolens undervisning henvendes til Grundtvigskirken.
Når skolens undervisning har til opgave at give eleverne indsigt og kendskab til forskellige
livsanskuelser og religiøse temaer, så har den enkelte underviser frihed til at planlægge
undervisning, dialog og eventuelle besøg i div. kirker mv., der på et afbalanceret grundlag kan
medvirke til at nuancere den enkelte elev og klasses læring og forståelse af religioners indhold og
problematikker.

Fremtidsperspektiver
Skolen har fået indskrevet 75 elever i børnehaveklasse fra eget distrikt. Herudover er søskende
indskrevet og der ligger ønsker fra 24 elever fra andre distrikter.
DR optager en del af deres julekalender 2009 på skolen. Det foregår uden gener for
undervisningen. Optagelserne er slut for foråret men genoptages i sommerferien.
Forvaltningens udmelding af midler til personalevelfærd i budget 2006 – 2008 vil blive brugt på en
personaletur til Berlin.
SB har indgivet høringssvar om inklusionspolitik.
Holbergskolen håber at komme i betragtning i forbindelse med en genopretningsplan for
københavnske skoler. Det er bl.a. vinduer og drengenes idrætsfaciliteter, der trænger.
Holbergskolen er i det kommende skoleår udpeget til at være klimakonferenceværtsskole.

