Tidspunkt:

Bestyrelsesmøde onsdag d. 27.2.2019 - kl. 18.30 - 21.00.

Sted:
Deltagere:

Obs. Mødet afholdes på Afdeling Svinninge
Forældrerepr.:
Medarbejderrepr.:
Hanne Schytte
Anja Søes Jensen afbud
Betina Eldam
Christina Hardis afbud
Thomas D. Bruun Afbud
Jens Güthler Kristiansen
Søren Hansen
Jens Schmidt Læssøe
Mads Møldum Afbud
Ledelse:
Martin Læssøe
Ib Krogh
Sean Lind Mørk
Maj Dresler – ref.
Elevrepr.: Julie, afd. Svinninge, Mathias
suppl. afd. Svinninge.
Anne- Sofie og Matilde fra Tuse afdelingen ikke mødt

Punkt A
Ansvarlig

Godkendelse af referat fra d. 29.1.19
Alle

Bemærkning
Beslutning

Referatet er godkendt

Punkt B
Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden d. 27.2 .19
Alle

Bemærkning
Beslutning

Dagsorden er godkendt.

Punkt 1
Ansvarlig

Budget 2019
Adm.leder og områdeleder

Fremstilling
Beslutning

Budgetforslag 2019 til godkendelse – se bilag
IK orienterede om budgetforslag 2019.
SKB: Godkendelse af budget 2019.

Punkt 2
Ansvarlig

Forældrehenvendelse vedr. ønske om ændring i princip for klassedannelse
ML og IK

Fremstilling

Forældregruppe på afd. Tuse er inviteret til at møde bestyrelsen. Formålet er at fortælle om
et ønske om ændring i princippet vedr. klassedannelse.
To forældrerepræsentanter fra 6b i Tuse forelagde ønske for bestyrelsen vedr. forestående
klassedannelse ved overgang til udskolingen efter sommerferien. Konkret ønskes at 6b kan
fortsætte samlet – gerne med tilgang fra andre klasser. Forældrerepræsentanternes baggrunden for ønsket var, at klassen havde haft flere år med megen uro og at klassen nu (inden for det sidste år) endelig var blevet velfungerende for alle elever.
Efterfølgende (uden tilstedeværelse af forældrerepræsentanter fra 6b) drøftede bestyrelsen
det forelagte ønske i forhold til det gældende princip. Bestyrelsen besluttede, at forældreønsket ville kunne imødekommes indenfor nuværende princip og at det derfor er op til ledelse
og lærere at beslutte den endelige klassedannelse.

Beslutning
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Punkt 3
Ansvarlig

Elever (trivselsrådet) på afd. Svinninge ønsker ændring i skolebestyrelsens princip om sund kost, herunder spisning i klassen med lærer
IK

Fremstilling
Beslutning/bemærkninger

Se bilag fremsendt på intra af BE.
Trivselsrådet i Svinninge ønsker ændring/justering af skolens sundhedsstrategi:
Der er et ønske om, at de 15 min spisning med sin lærer/klasser ændres, da eleverne har et
ønske om at spise sammen med venner/veninder fra andre klasser eller at eleverne selv kan
bestemme, hvad den (tiden) skal bruges til. F.eks.: Gå i byen for at hente mad. Snakke med
vores venner. Spille fodbold. Se noget på computer. Eleverne mener, at det vil give mere ro
og færre konflikter eleverne imellem. ”Vi sidder og venter på at komme ud og spise med de
andre i samlingssalen”. ”Vi ønsker synlige gårdvagter, og så mulighed for at spise i fællesrummet”.
Princippet er udarbejdet med fokus på/at sikre både tid til spisning uden stress og jag og
sund kost og generelt ordenlige spisemiljøer.
SKB beder trivselsrådet om andet forslag til sunde spisemiljøer og sunde måltider, som så
kan drøftes på næste møde. Nuværende princip/strategi er således fastholdt indtil videre.

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

Orientering om sammenlægning af hhv. 7. og 8.klasser pr. primo marts 2019
IK
Det skal drøftes om klassestørrelser kan/skal optimeres ved sammenlægninger

Bemærkning/beslutning

IK: Orientering om sammenlægning af tre 7. til to 7.klasser og tre 8. klasser til to 8.klasser
på afdeling Svinninge, som træder i kraft den 1.3.19. der er afholdt forældremøde på begge
årgange, hvor forældrene har været med på råd i forhold til, hvordan sammenlægningen og
resursen blev fordelt i dette skoleår og i det kommende skoleår.
Det var gode møder med gode dialoger.
Lærere og ledere skal have større fokus på etablering af forældrerelationer klasserne imellem inden og lige efter sammenlægningen af nye 7.klasser på alle afdelinger.

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning

Taget til efterretning

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning

Taget til efterretning

Punkt 7
Ansvarlig

Korte meddelelser
Alle

Fremstilling
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a. Elever: Vi har brandet trivselsrådet i udskolingen på Svinninge. Pas på ordentligt på
skolens/vores ting.
b. Bestyrelsesformand: Borgmesterbesøg i Gislinge. Hun var på Katrinedalskolen afd.
Gislinge skole, hvor hun besøgte 3.g. herudover talte ML med Borgmesteren om
lastbilsparkeringspladsen på Afd. Gislinge skoles parkeringsplads.

c.

Medarbejdere: Gislinge vi er i gang UgeskemaRevolutionen, vi har flere gode diskussioner på skolen. Tuse bliver en PAF, skole pædagogisk socialt koncept hvis formål er at samle klassen, meget effektfuld. Svinninge fokus ligger på at ”gøre en god
skole bedre”. Udby, 6.u havde en god tur til London.
d. Skoleledelse: Ansættelser og fratrædelser, skoleudvikling, justering af skolereform
Nyansættelser;
Tuse; den 1.3.19; Helle Rasmussen og Cecilie Haarsted. 1.4.19 Belinda Nilsson.
Svinninge; den 1.2.19 Susanne Bay, lærer og den 1.3.19 Laura Rønje, pædagog.
Gislinge den 18.2.19 Birthe Christiansen, lærer og Vibeke Fog, pædagog i årsvikariat.
Den 1.4.19 Maria Munkholm og Mathias Askjær i vikariat.

Punkt 8
Ansvarlig
Fremstilling

Vision, værdier og mål for Katrinedalskolen
IK
Fortsættelse af drøftelse om vision og værdiregelsæt for Katrinedalskolen. Hvordan kommer
vi bedst videre og i hvilken form og omfang

Bemærkning/beslutning

Udskydes til næste gang.

Punkt 9
Fremstilling:

Evt.

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. Timefordelingsplan for skoleåret 2019/20, herunder om brug af §16b
3. Evt. opsamling fra arbejdsgruppe vedr. Vision og værdier
4. Punkterne 3 og 8 tages på SKB møde den 28.3.19
5. Punkt: på SKB møde den 28.3.19 Timefordelingsplanen til godkendelse.

IK gav en orientering.

Næste mødedatoer: 28.3 Gislinge
Resterende bestyrelsesmøder: 29.04 i Tuse, 28.05 i Udby og 26.06 i Svinninge.
Mødet afsluttet kl. 20.53
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