Husk at vi begynder med rundvisning på afd. Gislinge kl. 18.30.

Tidspunkt:

Bestyrelsesmøde tordag d. 22.11.2018 - kl. 18.30 - 21.00.

Sted:
Deltagere:

Obs. Mødet afholdes på Afdeling Gislinge
Forældrerepr.:
Medarbejderrepr.:
Hanne Schytte
Anja Søes Jensen
Betina Eldam afbud.
Christina Hardis
Thomas D. Bruun
Jens Güthler Kristiansen
Søren Hansen
Jens Schmidt Læssøe
Mads Møldum
Ledelse:
Martin Læssøe
Ib Krogh
Sean Lind Mørk
Maj Dresler – ref.
Elevrepr.: Julie, afd. Svinninge.

Punkt A
Ansvarlig

Godkendelse af referat fra d. 25.9.18
Alle

Bemærkning
Beslutning

Referatet er godkendt

Punkt B
Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden d. 22.11.18
Alle

Bemærkning
Beslutning

Dagsorden er godkendt

Punkt 1

Rundvisning på afd. Gislinge

Ansvarlig

MD/IK

Fremstilling

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

Beslutning
Punkt 2
Ansvarlig

Kort orientering vedr. etablering af skolemadsordning
IK

Fremstilling

Model for skolemadsordning i samarbejde med Svinninge Hallen fremlægges Jf.
bilag fra Thomas Birch, Svinninge Hallen.
IK orientering om skolemadsordningen, som går i gang i januar 2019. SKB støtter op om ordningen.

Beslutning

Punkt 3
Ansvarlig

Regnskab 2018
LMH/IK

Fremstilling

Status på regnskab 2018 (BR4. jf. bilag). Administrativ leder deltager ikke i
dette punkt.
IK orienterede om Budgettet: Budgettet er negativt. Vi forventer at kommunen
fjerner underskuddet, så Katrinedal skolen starter på 0 i januar 2019.

Beslutning
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Punkt 4

Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler – klik jer frem
til punkt 240 d.7.11.18
https://holbaek.dk/politik/udvalg/%C3%B8u/dagsordener-og-referater-%C3%B8konomiudvalget/

Ansvarlig
Fremstilling

Orientering om beslutning og fortsat proces

Bemærkning/beslutning

IK orienterede om; det er politisk vedtaget, at der projekteres med et nyt børnehus og skole i Svinninge og i Tuse med start i 2019 og forventes at byggeriet går
i gang og er færdig i 2020.

Punkt 5

Beslutning om høring af røgfri skoletid og forbud mod energidrik. Klik
jer frem til punkt 121 d. 31.10.18 (se endvidere bilag)
https://holbaek.dk/politik/udvalg/bsu/dagsordener-og-referater-udvalget-for-boern-og-skole/

Ansvarlig
Fremstilling
Bemærkning/beslutning

Røgfri skoletid:
SKB bakker op om røgfri skoletid, det er et godt signal at sende til eleverne. SKB
anbefaler kommunen, at skolerne får hjælp til at løfte opgaven gennem kommunale kampagner, oplysningsmaterialer samt at kommunen tilbyder stop-rygning
kurser til eleverne.
Forbud mod energidrik
Også her bakker SKB op.
Sundhedsuge/kampagne med fokus på overstående især i overbygningen.

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning

Der blev givet en orientering på forbrug af vikartimer.

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning

Kort orinetering – ingen bemærkninger.

Punkt 8
Ansvarlig

Korte meddelelser
Alle

Fremstilling
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a. Elever: Svinninge; fra elevrådet; ønsker til forskellige ting: en vandautomat i udskolingen. Udeområder ønsker til masse af udemuligheder. Flere
affaldsspande gerne fancy, så folk bruger dem. Reglen for spisning i klassen kan den blive afskaffet? Listen sendes til IK, som giver en tilbagemelding via pædagogisk leder (VB). Tuse, der holdes trivselsmøder, her sidder også repræsentanter til SKB. SKB opfordrer Tuse, til at sende elevrepræsentanter til SKB møderne.
b. Bestyrelsesformand: SKB har støttet, at der er søgt midler gennem lokalforum til belysning på cykelsti i Tuse. I Svinninge til forbedringer på skolevejen. Begge steder fik midler til forbedring. Til den næste pulje i foråret, vil SKB søge om at få flyttet den tunge trafik ved parkeringspladsen
ved afdeling Gislinge.

Dialogmøde på Kanalstræde/Rådhuset tirsdag aften, der var en fornuftig
opbakning fra Katrinedal skolen og dagtilbud. Det blev nævnt mere end
en gang, at der skal være ro på og om skolestrukturen. Flot at eleverne
var repræsenteret ved dette møde også.
c. Medarbejdere: Udby: det fungerer godt. Toiletkampagne. Udlandsrejse til
London med 6.klassen, som er i gang med at samle penge ind. Gislinge;
det er godt at de fysiske rammer bliver renoveret. Hallen er også renoveret. Tuse; også i gang med renovering, - nyt lys i klasselokalerne, - det er
smadder godt.
d. Skoleledelse: ansættelser og fratrædelser.
Vakante stillinger lige nu: Én i Svinninge, én i Gislinge og to i Tuse. Vi
venter på de rigtige lærere.
SKB vil gerne have besked om hvornår der afholdes ansættelsessamtaler
igen. Gerne i god tid.
IK undersøger om der ungdomsklub i Gislinge.

Punkt 9
Fremstilling:

Evt.
Punkt til kommende dagsorden;
Vores værdier, vision og ordensregler. At vi får det synliggjort det for alle, herunder hvad vi som skole bør forvente af forældrene, her især nye forældre.

Punkt 10
Fremstilling:

Lukket punkt
Orientering om elevhændelse.
Orientering om forældreklage.

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. Værdiregelsæt i forbindelse med antimoppestrategi (lovpligtig)
Vi tager punkt 9 og 11 på næste møde, - hvor vi også får talt om værdiregelsæt
og antimoppestrategi.

Næste mødedatoer: dialogmøde 10.12.
Skolebestyrelsesmøder: 24.10 i Svinninge, 22.11, 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 er afsluttet kl. 20.50
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