Tidspunkt:

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28.5.2019 - kl. 18.30 - 21.00.

Sted:
Deltagere:

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

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

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

Godkendelse af referat fra d. 29.4.19
Alle

Bemærkning
Beslutning

Referatet er godkendt

Punkt B
Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden d. 28.5.19
Alle

Bemærkning
Beslutning

Dagsorden er godkendt

Punkt 1
Ansvarlig

Budget 2019
Adm.leder og områdeleder

Fremstilling

Regnskab 2019 - se udsendt bilag fra LMH, herunder beslutning om fortsat abonnement på
Skole og Forældre. http://skole-foraeldre.dk/

Beslutning

Regnskab 2019 er ikke ændret siden sidste skolebestyrelsesmødet.
Medlemskab af skole og forældre- abonnementet opsiges.
Der er afsat 175.000 til genetblering af afd. Gislinge. Beløbet administres af vækst og bæredygtighed. Beløbet anvendes til materialer, it-udstyr, flytning og omorganisering af ml. klasser på skolen, ny indkøb/opdatering af elevmøbler.

Punkt 2
Ansvarlig

Status vedr. genetablering af udskoling på afd Gislinge.
MAJ og IK

Fremstilling

Skoleledelsen orienterer om status på organisering og planlægning som følge af beslutning
om genetablering af udskoling på afd. Gislinge.

Beslutning

Øknomi se under punkt 1
Udmelding af placering af klasser slut juni, sker på alle afdelinger af Katrinedal.
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Der afholdes ”byggemøder” ml. skoleledelse og Vækst & Bæredygtidhed, hvor det det bliver
afklaret hvilke tiltag der skal iværksættes, sådan at 7.g kan starte op efter sommerferien.
Forældremøde for kommende 7.g er aftalt til d. 19.6.19.
Punkt 3
Ansvarlig

Etablering af afdelingsråd på alle afdelinger
IK og ML

Fremstilling
Beslutning

Skolens ledelse indstiller til beslutning om etablering af afdelingsråd.

SKB beslutter at alle afdelinger skal forsøge oprettelse af afdelingsråd. Bestyrelsen vil på
kommende møde forsøge at præciseere afdelingsrådets arbejdsområder og kompetencer.
Bestyrelsen mener, at det er vigtigt at forældrene får ejerskab til afdelingsrådene.
Emner kunne være lokalt værdigrundlag, trivselsarbejde og sammenhold for skolens forældre og elever, søge fonde, organisere aktivitetsdage med forældredeltagelse. Fremkomme
med konstruktive ideer til skolebestyrelse.
Det skal overvejes hvorledes ”Forældrefidusen og lokale forældreråd kan indgå i (sam)arbejdet med afdelingsråd?
Bestyrelse og ledelse inviterer til opstartsmøder på alle afdelinger i august/september. Punktet drøftes yderligere på næste møde.
(Beslutningen bør nævnes på forældremøde i 7g. d. 19.6.)

Punkt 4

Opsamling på justering af timefordelingsplan og ændrede ringetider for skoleåret
2019/20

Ansvarlig

IK

Fremstilling

Justering af folkeskolereformen betyder blandt andet kortere skoledage for elever i indskolingen. Det betyder, at timefordelingsplan og skolens ringetider vil blive tilpasset.

Beslutning

Justeret timefordelingsplan og oversigt over ringetider udsendes via forældreintra (senere
AULA) straks der er endelig afklaring om sammenhæng ml. ringetider og buskørsel.
Elevskemaer forventes først færdige i august i ugen før eleverne begynder nyt skoleår. Dette
skyldes at alle ansættelser ikke kan forventes på plads før personalets sommerferie.
Der bliver ændringer for indskolingen jf justering af folkeskolereformen.
Skemaet på Katarinedal skolen er først klart til skolestart, da der er flere læreransættelser.
Timefordelingsplanen lægges på intra.

Punkt 5
Ansvarlig

Drøftelse af forældrehenvendelse vedr. legearealer m.m. på afd. Svinninge.
IK

Fremstilling
Beslutning

(se endvidere bilag fremsendt via intra)

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning

Taget til efterretning.

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling

Til- og fraflyttede elever på alle afdelinger
IK
Orientering om tilgang/afgang af elever – se bilag
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Bestyrelsesmedlem Mads Møldum kontakter afsender af forældrehenv./Nina og arbejdsgruppen for at høre, om de kan deltage den 27.6.19 til SKBmøde kl. 17.00 (første punkt). Her vil
forældregruppen få mulighed for at præsentere der ideer.

Bemærkning

Taget til efterretning.

Punkt 8

Orientering af overflyt af medarbejdere samt vakante stillinger, herunder eventuelle datoer for ansættelsessamtaler
IK

Ansvarlig
Fremstilling

Bemærkning

Punkt 9
Ansvarlig
Fremstilling

Overflytning af to pædagoger fra afdeling Tuse til afdeling Svinninge og Udby på grund af
overtallighed i Tuse og vakante stillinger i Svinninge og Udby.
Tuse; antallet af lærere passer.
Gislinge; to ledige lærerstillinger til besættelse den 1.8.19. Mellemtrin/udskoling
Udby; antallet af lærere passer.
Svinninge; fem ledige lærerstillinger. Stillingsopslag dd. Til besættelse den 1.8.19. mellemtrin/udskoling.
Pædagogisk leder til Svinninge skole til besættelse den 1.8.19.
Der kommer invitation til skolebestyrelsen til ansættelsessamtaler fra de pædagogiske ledere
til pædagogstilling og lærerstillinger. IK inviterer ansættelsesudvalg til samtaler vedr. vakant
lederstilling.
Korte meddelelser
Alle
a. Elever: Svinninge elever har afmeldt til dette skolebestyrelsesmøde grundet af-

gangsprøver. Tuse elever har meldt afbud.

b. Bestyrelsesformand/næstformand:TV-Øst var forbi på Gislinge skole. Fokus på ny

overbygningen.
Medarbejdere Gislinge; Hjem-is bil forbi, grundet fejring af genetablering af overbygningen. Skolefest med massere af forældre, overskuddet går til tur til Bognæsskoven. Udby; idrætsdag mellemtrins afslutning hvor eleverne præsentere årets
elevarbejde. Begyndt på fagfordelingen. Tuse; emneuge på mellemtrinnet, det gik
rigtig godt med de blandede hold. Sidste skoledag med massere af karameller, det
var en fin dag. Oversvømmelse på afd. Tuse, tirsdagen gik med oprydning.
d. Skoleledelse: (evt. ansættelser og/eller fratrædelse) MEDudvalget har besluttet retningslinjer for skolehjemsamarbejdet. Det overordnet er, at alle forældre skal møde
deres lærere mindst én gang om året. Det vil komme til at se forskelligt ud på de
forskellige afdelinger.
c.

Punkt 10
Ansvarlig
Fremstilling

Arbejdsgruppe i forbindelse med byggeri/omorganisering af børnehus i Svinninge
IK
Bestyrelsen skal udpege repræsentanter

Beslutning

Skolebestyrelsesrepræsentant til arbejdsgruppen om ombygningen af Svinninge skole bliver
Mads Møldum og Martin Læssøe

Punkt 10
Fremstilling:

Evt.

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
3. orientering/tilsyn vedr. motion og bevægelse på skolens afdelinger (ledere inviteres)
4. Præcisering af afdelingsråds kompetencer- og arbejdsområde/opgaver.
5. Nyt om byggeri/omorganisering
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Flere af skolens afdelinger er udfordret på rengøringen af elevtoiletter. Elever har svært ved
at ramme og der er store lugtgener. IK beder pædagogiske ledere prioritere tid til drøftelse
af dette ved samlinger.

Punktet drøftet.

6. Status på ansættelse af medarbejdere og ledelse

Næste mødedatoer: 27.06 kl. 17.00 Bemærk ændret tidspunkt i Svinninge pga. møde med forældregruppe. Hanne bestiller mad til fælles spisning d. 27.06. kl. 18.30. IK søger for
drikkevarer.
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