Tidspunkt:

Bestyrelsesmøde torsdag d. 28.3.2019 - 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 Afbud
Søren Hansen
Jens Schmidt Læssøe
Mads Møldum
Ledelse:
Martin Læssøe
Ib Krogh
Sean Lind Mørk
Maj Dresler – ref.
Elevrepr.:
Julie, afd. Svinninge, Mathias afd. Svinninge.
Matilde og Anne-Sofie begge afd. Tuse.

Punkt A
Ansvarlig

Godkendelse af referat fra d. 27.2.19
Alle

Bemærkning
Beslutning

Referatet er godkendt

Punkt B
Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden d. 28.3.19
Alle

Bemærkning
Beslutning

Dagsorden godkendt med tilføjelse af bilag fra trivselsrådet afd. Svinninge Punkt 7.a vedr.
spisepause med tilsyn på afd. Svinninge.

Punkt 1
Ansvarlig

Budget 2019
Adm.leder og områdeleder

Fremstilling
Beslutning

Regnskab 2019 - se tidligere udsendt bilag
Orientering vedr. regnskab 2019. p.t. et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr.

Punkt 2

Opfølgning på politisk behandling af eventuel genetablering af udskoling på afd
Gislinge.
IK

Ansvarlig
Fremstilling

Opsamling på seneste drøftelser i Udvalget for Børn og Læring d. 27.3. (bilag fremlægges på
mødet)

Beslutning

Det politiske udvalg har bedt Skolebestyrelsen på Katrinedalskolen om høringssvar vedr.
etablering af udskoling på afd. Gislinge. Udvalget har betinget sig, at Skolebestyrelsen invitere elever og forældre til dialog inden udarbejdelse af høringssvar.
Skolebestyrelsen inviterer derfor via forældreintra til dialogmøde tirsdag den 9.4.19 kl. 18-19
på afdeling Svinninge og 19.30-20.30 på afdeling Gislinge.
Der holds ekstraordinært skolebestyrelsesmøde efterfølgende (9.4) hvor bestyrelsen udfærdiger høringssvar.
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Trivselsrådene på afdeling Gislinge og afdeling Svinninge indkaldes til ekstraordinært møder
på de to afdelinger før den 9.4.19.

Punkt 3

Justering af folkeskolereformen, herunder indledende drøftelse af timefordelingsplan for skoleåret 2019/20
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/faglighed-dannelse-og-frihed (klik videre til: den nye aftale)

Ansvarlig

IK

Fremstilling

Vi gennemgår den politiske aftale, herunder om muligheder for ændring i skoledagens
længde.

Beslutning

Punktet drøftet vedr. eventuel justering af timefordelingsplan. Det er endnu uvist om folketinget vedtager de forelagte justeringer og SB beder IK om at udarbejde et oplæg til en
timefordelingsplan til mødet den 29.4.19.

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning

Taget til efterretning

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning

Taget til efterretning

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Vakante stillinger, herunder datoer for ansættelsessamtaler
IK

Bemærkning

Der er vakante lærer- og pædagogstillinger i Svinninge.
Der har været opslag vedr. lærerstilling, men det er nødvendigt med genopslag pga. for få
ansøgere. Skolebestyrelsesmedlemmerne opfordres til at melde tilbage, hvornår de kan deltage til ansættelsessamtalerne.

Punkt 7a
Ansvarlig

Korte meddelelser
Alle

Fremstilling

a. Elever: Ny elevrepræsentant fra afd. Svinninge Ea.
b. Bestyrelsesformand: ingen bemærkninger

Punkt 7.b
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c. Medarbejdere: Tuse: vi har fået folk, i arbejdsprøvning, med i undervisningen eks.
En tømre- og kemiingeniør, det fungerer rigtig godt. PAF er godt i gang på afdelingen. Udby: skolefest, hvor vi rejser penge til vores udlandstur. Der var stor forældreopbakning til skolefesten. Læringspartner i matematik, det fungerer godt. Gislinge: nye vinduer og døre på hele afdelingen, vi arbejder og er kommet godt i
gang med ugeskemarevolution. Svinninge; ingen bemærkninger.
d. Skoleledelse: Ansættelser og fratrædelser, skoleudvikling, justering af skolereform,
Vi taler rigtig meget skoleudvikling, følgeskab, kultur, børnesyn og undervisning i
Svinninge.
Vedr. spisepause med tilsyn på afd. Svinninge.

Elevrepræsentanter fra afd. Svinninge redegjorde for trivselsrådets ønske om ændringer af
SKB-princip for spisepause på afd. Svinninge. Elevrepræsentanter fra Tuse har samme ønske
på afdeling Tuse.
Det vigtigste for trivselsrådet er, at man kan vælge fællesskabet med de andre elever fra andre klasser til når man spiser sin madpakke.
SKB har besluttet at justere i sundhedspolitiken og afprøve følgende:
Tre dage om ugen, må man spise sammen med sine venner enten i egne/anden klasse (eller
i samlingssalen hvis der kan arrangeres tilsyn). Eleven må igen (i de tre dage) forlade skolen
i spisepausen.
Dette afprøves fra først maj 2019 eller snarest derefter, herefter evalueres det i SKB, først i
det nye skoleår 2019/2020.
IK skal først tale med personalet på henholdsvis afdeling Tuse/ Svinninge inden ordningen
kan træde i kraft på de to afdelinger.
Det er gældende for begge afdelinger Tuse og Svinninge.
Aftalen ophører, hvis eleverne ikke kan overholde aftalen.
Det var en god og livlig debat, stor ros til trivselsrådene for en ordentlig proces.

Punkt 8
Ansvarlig
Fremstilling
Bemærkning/beslutning

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
Ledelsen har haft to forberedende møder omkring visionen. Der indkaldes snarest til møde i
vision gruppen.

Punkt 9
Fremstilling:

Evt.
Intet

Punkt 10
Fremstilling:

Lukket punkt
IK redegjorde for to hændelser på Katrinedalskolen.

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. Evt. opsamling fra arbejdsgruppe vedr. Vision og værdier
3. udkast til timefordelingsplanen.

Næste mødedatoer: 29.4 i Tuse, 28.05 i Udby og 26.06 i Svinninge.
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