Husk at vi begynder med rundvisning på afd. Tuse kl. 18.30.
Og at, vi slutter mødet med en let
julefrokost. Menu: smørrebrød
Tidspunkt:

Bestyrelsesmøde mandag d. 10.12.2018 - kl. 18.30 - 21.00.

Sted:
Deltagere:

Obs. Mødet afholdes på Afdeling Tuse
Forældrerepr.:
Medarbejderrepr.:
Hanne Schytte
Anja Søes Jensen afbud
Betina Eldam
Christina Hardis
Thomas D. Bruun afbud
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.
Magnus afbud

Punkt A
Ansvarlig

Godkendelse af referat fra d. 22.11.18
Alle

Bemærkning
Beslutning

Referatet er godkendt

Punkt B
Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden d. 10.12.18
Alle

Bemærkning

To punkter under punkt 2
Punkt 2.a. Overbygning tilbage på Gislinge skole
Punkt 2.b. Dato til dialogmøde med børn og skole i januar 2019.

Beslutning

Under punkt 7. Manglende punkt om stillingsopslag og ansættelsessamtale, med
dato, på afdelingerne ved Katrinedalskolen.
Dagsorden er godkendt

Punkt 1

Rundvisning på afd. Tuse

Ansvarlig

MD/IK

Fremstilling
Beslutning

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

Punkt 2.a

Dialogmøde med børn og skole i januar måned 2019

Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

MD
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Forslag til dato for dialogmødet bliver den 9.1.19.på Katrinedalskolen afdeling
Tuse.

Punkt 2.b.
Ansvarlig
Fremstilling

Arbejdsgruppe af forældre: Overbygningen tilbage til Gislinge skole
MD

Punkt 2
Ansvarlig

Regnskab 2018 (hvis nyt!)
LMH/IK

Fremstilling

Status på regnskab 2018 (BR4. jf. bilag). Administrativ leder deltager ikke i
dette punkt.
IK orienterede om regnskabet 2018. Merforbruget bliver ”nulstillet”, så i det nye
regnskabsår starter med et mindre underskud.

Bemærkning

Fremstilling/bemærkning: Der holdes møde med Projektudvalget for Afbureaukratiserings og Decentralisering her til aften.
Punktet har været drøftet i SKB.
Bemærkninger
SKB er loyal sig indenfor den ramme/ skolestruktur som er udstukket fra Holbæk
kommune.
SKB- økonomien en overbygning skal hænge sammen
SKB har et ønske om at have været inviteret til en dialog omkring emnet med arbejdsgruppen.
SKB ønsker ro omkring skolestrukturen.
SKB ønsker det bedste for børnene.
SKB vil gerne i dialog med gruppearbejde.
SKB ser frem til dialogmødet den 9.1.19

Beslutning

Punkt 3
Ansvarlig

Skolevision og værdier
Alle

Fremstilling

Indledende drøftelse om skolens visioner, værdier og mål. Hvad er vigtigt at
være afklaret og tydelige på – hvordan kommunikerer vi det til alle.
SKB havde en god drøftelse omkring skolens visioner, værdier og mål.
Meget er givet på forhånd af Folkeskoleloven og Holbæk Danner skole.

Bemærkninger
Beslutning

Til næste gang skal SKB medlemmerne overveje punkter til ”Hvilken skolen skal
vi have?” til en brainstorm, som en arbejdsgruppe kan tage sit udgangspunkt i.
Punktet skal på næste SKB-møde den 29.1.19

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

Værdiregelsæt i forbindelse med antimoppestrategi (lovpligtig)

Bemærkning/beslutning

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling
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Indledende drøftelse om skolens værdiregelsæt – og sammenhæng med skolens
antimoppestratgi. Se ex. http://skole-foraeldre.dk/artikel/v%C3%A6rdiregels%C3%A6t
Se endvidere bilag 1.
Katrinedalskolen skal have set sit værdiregelsæt (ordensregler/værdigrundlag)
efter.
Antimoppestratgi - Hver klasse har en Klassepagten- forældrefiduserne – trivselsrådene på alle afdelinger
Værdiregelsættet tilrettes og punktet skal på SKB- mødet den 29.1.19. Tovholdere IK/MJ

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

Bemærkning

Der blev givet en orientering.

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning

Der blev givet en orientering.

Punkt 7
Ansvarlig

Korte meddelelser
Alle

Fremstilling

a. Elever: Hvor skal vi sende vores ønsker hen? Kan trivselsrådet få en pose
penge? Hvordan kan man få SKB til at drøfte/tage en sag op igen? Elevrepræsentanten tager punktet med til SKB.
Eleverne vil gerne tale om de gode historier fra/på Svinninge Skole, så
det er et arbejde elevrådet er gået i gang med.
b. Bestyrelsesformand: Elevrepræsentanter mangler fra Tuse, er der mulighed for at de deltager? Skaterbanen på Gislinge skolen nedlægges og
fjernes af Gislinge Lauget. IK vil spørger mht. vedligeholdelse og forsikring.
c. Medarbejdere: Gislinge: ikke yderligere. Udby: ingen, Tuse, det står i julens tegn. Svinninge: intet.
d. Skoleledelse: ansættelser og fratrædelser. Der er ansat 2 nye lærere på
afdeling Tuse og 2 lærere til afdeling Svinninge. Ansøgerfeltet er blevet
større.
Forholdsvis mange forældrehenvendelser om at det ikke er godt nok. –
det er pga. utilfredshed med tingenes tilstand.
Hvis man som forældre er utilfredse med tingenes tilstand, skal man rette
henvendelse til skolen, lærere, ledelse.

Punkt 8
Fremstilling:

Evt.
Intet.

Punkt 9
Fremstilling:

Lukket punkt
Orientering fra sidst på hændelse ved afdeling Svinninge.

Punkt 10

Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde(r)
1. Fortsat drøftelse om bestyrelsens opgaver og prioriteringer, herunder
gennemgang af gældende principper
2. Skolevision og værdier. Overvejelser til en arbejdsgruppe arbejde.
3. Værdiregelsæt i forbindelse med antimoppestrategi (lovpligtig).

Næste mødedatoer: : 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 hæves kl 20.52
God jul til alle
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