Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirdag d. 25.9.2018 - kl. 18.30 - 21.00.
Obs. Mødet afholdes på Afdeling Udby
Forældrerepr.:
Anja Søes Jensen, afbud
Christina Hardis
Jens Güthler Kristiansen
Jens Schmidt Læssøe
Mads Møldum
Martin Læssøe
Jens Güthler Kristiansen
Sean Lind Mørk
Malene Hansen (suppl.)
Kim Bundgaard (suppl.)

Medarbejderrepr.:
Hanne Schytte, afbud
Betina Eldam
Thomas D. Bruun, afbud
Søren Hansen
Ledelse:
Ib Krogh
Maj Dresler – ref.
Gæster;
Palle Lykke Spånhede
Jette Kjær Jørgensen

Elevrepr.: Valg af elevrep.:
Svinninge skole: Magnus Henriksen og
Julie Kristiansen.
Tuse skolen:

Punkt A
Ansvarlig

Godkendelse af referat fra d. 20.8.18
Alle

Bemærkning
Beslutning

Godkendt

Punkt B
Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden d. 25.9.18
Alle

Bemærkning
Beslutning

Eleverne har ikke modtaget en dagsorden
Godkendt

Punkt 1

Rundvisning på afd. Udby (nye bestyrelsesmedlemmer)

Ansvarlig

JKJ/IK

Fremstilling

Som følge af nyvalgt bestyrelse begyndes de første møder med en kort rundvisning på de fire skoleafdelinger.
God rundvisning. Fine lokaler.

Bemærkning
Beslutning
Punkt 2

Status på skolens arbejde med at styrke Motion & bevægelse i alle klasser

Ansvarlig

JKJ/PLS

Fremstilling

Orientering og drøftelse efter fremlæggelse af seneste elev/forældreundersøgelse.
Jette og Palle orienterede omkring skolens arbejde for Motion og Bevægelse i alle
klasser, herunder drøftelse af seneste elevundersøgelse. Der skal fortsat være
fokus på motion og bevægelse på alle afdelinger.

Bemærkning
Beslutning
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Punkt 3
Ansvarlig

Regnskab 2018
LMH/IK

Fremstilling

Status på regnskab 2018 (se bilag) Administrativ leder deltager ikke i dette
punkt.
IK orienterede omkring forventet regnskab 2018, hvor der forventes et merforbrug på omkring 2,6 mio. Den primære årsag ligger i stigende udgifter på specialundervisning.

Beslutning

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

Bemærkning/beslutning

Dialogmøde med politisk udvalg d. 9.10 – afd. Tuse kl. 18.30-20.30
Alle
Bestyrelsen er vært for dialogmøde med politisk udvalg - Børn og Skole. Bestyrelsen skal udarbejde dagsorden til mødet. Se medsendte bilag, herunder vedr.
arbejdsprogram. https://holbaek.dk/politik/politikker-og-strategier/arbejdsprogrammet/ . Se evt. også Link til udvalgsdagsordener og referater.
https://holbaek.dk/politik/udvalg/udvalget-for-boern-og-skole/
Punktet blev drøftet med særligt fokus på sammenhæng mellem budgetter og
skolens virkelighed. Bestyrelsesformand og skoleleder udarbejder dagsorden
tirsdag den 2.10.2018 kl. 13.30 på Tuse. Alle SB medlemmer er velkommen til
at deltage eller at skrive til ML.

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling

Opfølgning på høringssvar vedr. budget 2019. se bilag
ML/IK
Orientering og drøftelse af fremsendte høringssvar – se bilag

Bemærkning/beslutning

Der blev givet en overordnet orientering om budgetaftale og de foreløbige beslutninger i forhold til udmøntning af i budget 2019.

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Oversigt over vikartimer fordelt på klasser
IK
Orientering om brug af vikartimer – se bilag

Bemærkning

IK gør opmærksom på, at vakante stillinger indgår i oversigtet og at forbruget
derved er højere end ellers.

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling

Til- og fraflyttede elever på alle afdelinger
IK
Orientering om tilgang/afgang af elever – bilag se bilag

Bemærkning

Taget til efterretning

Punkt 8
Ansvarlig

Korte meddelelser
Alle

Fremstilling
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a. Elever: Der har endnu ikke været afholdt elevrådsmøder. Eleverne bakker
op om valg af formand og næstformand i SB.
b. Bestyrelsesformand: Der er udarbejdet 3 høringssvar vedr. budgettet. Et
fra Katrineskolens skolebestyrelse som blev delt ud ved pressemødet i
Tuse, et fra MED og et høringssvar fra alle skolebestyrelserne i Holbæk
kommune.
c. Medarbejdere:
d. Skoleledelse: ansættelser og fratrædelser. Evt. skolemadsordning!?
Der er matematikstudietur for flere lærere til Norge.

Der er 2-3 vakante stillinger i henholdsvis Svinninge og Tuse, der er ikke
kvalificerede lærere nok, der er færre uddannede på landsplan. Stillingerne slås op igen.
Skolemadsordning: halbestyreren i Svinninge. Han vil udbyde sandwich til
hele Katrineskolen onsdag, torsdag og fredag. IK og MJ undersøger nærmere.

Punkt 9
Fremstilling:

Evt.
Der er stillet borgerforslag; kan skolerne skrive ud om det til forældrene? Aktuelt
sikker færdsel cykelsti Tuse/Udby. Sean vil gerne sende den ud til alle forældre
på SB vegne. Læs og tag stilling.
Henvendelse fra lokallisten, om den tunge trafik gennem Svinninge.
Skolepatruljer: 6.klasserne står for den. Men den er endnu kommet helt på
plads, der er lille tilslutning.
Vær opmærksom på at Sandie har sendt besked ud om, at det er lærerens dag
fredag den 5.10.18.

Punkt 10
Fremstilling:

Lukket punkt

Punkt 11

Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde(r)
1. Fortsat drøftelse om bestyrelsens opgaver og prioriteringer, herunder
gennemgang af gældende principper
2. Oversigt over medarbejderfravær

Christina og Jens melder afbud til den 9.10.18

Næste mødedatoer: dialogmøde 9.10.
Skolebestyrelsesmøder: 24.10 i Svinninge, 22.11 i Gislinge, 10,12 i Tuse, 29.01 i Udby, 27.02 i
Svinninge, 28.3 i Gislinge, 29.04 i Tuse, 28.05 i Udby og 26.06 i Svinninge.
Mødet hævet kl. 21.08
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