Tidspunkt:

Bestyrelsesmøde mandag d. 29.4.2019 - kl. 18.30 - 21.00.

Sted:
Deltagere:

Obs. Mødet afholdes på Afdeling Tuse
Forældrerepr.:
Anja Søes Jensen, afbud.
Christina Hardis
Jens Güthler Kristiansen
Jens Schmidt Læssøe
Mads Møldum, kommer lidt senere.
Martin Læssøe
Sean Lind Mørk

Medarbejderrepr.:
Hanne Schytte, Tuse
Betina Eldam, Svinninge
Thomas D. Bruun, Udby
Søren Hansen, Gislinge
Ledelse:
Ib Krogh
Maj Dresler – ref.

Elevrepr.: Julie Christiansen, afd. Svinninge,
Mathias afd. Svinninge afbud, Anne-Sofie W.
Jepsen, Mathilde S. Ingstrup, afd. Tuse. Afbud
Punkt A
Ansvarlig

Godkendelse af referat fra d. 28.3.19
Alle

Bemærkning
Beslutning

Godkendt

Punkt B
Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden d. 29.4.19
Alle

Bemærkning
Beslutning

Der blev byttet plads mellem punkter 1, 2, og 3, således at punkterne kom i følgende rækkefølge; 3, 1 og 2
Dagsorden er godkendt med ovenstående ændringer

Punkt 1 (3)
Ansvarlig

Budget 2019
Adm.leder og områdeleder

Fremstilling
Beslutning

Regnskab 2019 - se udsendt bilag fra LMH

Punkt 2
Ansvarlig

Status vedr. eventuel etablering af udskoling på afd Gislinge.
IK

Fremstilling

Status på administrativ indstilling til Børn og Skole (politisk udvalg) vedr. etablering af udskolinge på afd. Gislinge.

Beslutning

Orientering vedr. status på administrativ indstilling til det politiske udvalg den 2.5.19.
Denne kan ses under Link: https://holbaek.dk/politik/udvalg/bsu/dagsordener-og-referaterudvalget-for-boern-og-skole.

Orientering

Orientering

LMH (admleder) orienterede om regnskabet.
Regnskabet forventes yderligere udfordret i forbindelse med ændringer i folkeskoleloven,
evt. etablering af udskoling på afdeling Gislinge samt børn i andre (specialiserede)tilbud.
LMH link vedr. udgift til skole og forældre, se http://skole-foraeldre.dk/

SKB afventer Børn og skole mødet, som afholdes den 2.5.19.
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Punkt 3 (1)

Godkendelse af timefordelingsplan for skoleåret 2018/19

Ansvarlig

IK/DK

Fremstilling

Skolens ledelse indstiller til at timefordelingsplanen for indeværende skoleår fortsættes uændret i skoleåret 2018/19. (bilag følger)

Beslutning

Orientering om eventuelle ændringer i timefordelingsplanen for 2019/2020.
Skolebestyrelsen ønsker, at udskyde godkendelse af timefordelingsplanen for kommende
skoleår til ekstraordinært møde onsdag den 8.5.19 kl. 17.00 afdeling Tuse. Baggrunden herfor er uafklarethed om loven vedtages før folketingsvalg udskrives.
Timefordelingsplanen vil være mødets eneste punkt.
Ib og pædagogisk leder Dorte Kold udarbejder et timefordelingsplansforslag til den 8.5.19
Timefordelingsplanens udkast skal være i lektioner.

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 eventuelle datoer for ansættelsessamtaler
IK

Bemærkning

Der har været afholdt samtaler både i Svinninge og Gislinge og der er er ansat to lærere og
én pædagog.

Punkt 7
Ansvarlig

Korte meddelelser
Alle

Fremstilling

a. Elever: Intet nyt. Den nye spisefrikvatersordning afprøves fra den 8.5.19, på afde-

ling Svinninge.

b. Bestyrelsesformand: Har sendt ”frihedsforsøget for folkeskolerne” til SKB, anbefaler

at den bliver ikke taget op som punkt på SKBdagsorden.
Medarbejdere: Udby; affaldsindsamlingsdag, byboerne synes det er godt, at skolen
fik indsamlet i alt 135 kilo affald. Svinninge: vellykket skolefest, klargøre til afgangsprøver. Intet ny vedr. skolepatrujlen, de står på hovedevejen. Gislinge: der kommer
en ny kollega den 4.6. Lejrskole i næste uge 19 for 6. årgang på Svinninge skole og
Gislinge skole. Tuse: Stor samling inden påske med elevoptrædning. Mellemtrinnet
emneuge, på kryds og tværs.
d. Skoleledelse: (evt. ansættelser og/eller fratrædelse)se også under punkt 6.
Der skal bygges to nye børneinstutioner i Tuse og Svinninge, begge steder i sammenhæng med skolerne, der er afholdt de første møder, måske inviteres én fra SKB
med .
c.

Punkt 8
Fremstilling:
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Evt.

Den 26.06 falder sammen med dimenssionsfesten i Svinninge, kan datoen rykkes til anden
dato.
NY dato for skolebestyrelsesmødet er torsdag den 27.6.19 i Svinninge

Punkt 9
Fremstilling:

Lukket punkt

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. Evt. opsamling fra arbejdsgruppe vedr. Vision og værdier

Punkter som
SKB ønsker på
kommende
dagsordener.

Punkt: Orientering om elevfravær
Punkt Skole og forældre. http://skole-foraeldre.dk/
Skolevision – samarbejde ml. bestyrelse og MED

IK oplyste om Annette Skaarup, pædagogisk leder´ forestående pension og deraf opsigelse.
Annette fratræder med udgangen af dette skoleår.

Næste mødedatoer: 28.05 i Udby og 27.06 i Svinninge.
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