Tidspunkt:

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 27.8 2019 - kl. 18.30 - 21.00.

Sted:
Deltagere:

Obs. Mødet afholdes på Gislinge skole
Forældrerepr.:
Anja Søes Jensen, afdbud
Christina Hardis, afbud
Jens Güthler Kristiansen
Jens Schmidt Læssøe
Mads Møldum (næstfmd), forsinket.
Martin Læssøe (fmd)
Sean Lind Mørk
Elevrepr.: trivselsrådet er sat, men endnu
ikke valgt til SKB.

Punkt A
Ansvarlig
Bemærkning
Beslutning

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

Godkendelse af referat fra d. 27.6.19
Alle

Referatet er godkendt, med rettelse af dato i møderækken: den 27.1.20 ændres til den
28.1.20. Datoen er rettet i møderækken nederst.

Punkt B
Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden d. 27.8.19
Alle

Bemærkning
Beslutning

Dagsorden er godkendt

Punkt 1
Ansvarlig

Budget 2019
Adm.leder (LMH) og områdeleder

Fremstilling
Beslutning

Regnskab 2019 - se udsendt bilag fra LMH

Punkt 2
Ansvarlig

Høring om princip for ny styringsmodel for specialundervisning

Fremstilling
Beslutning

Punkt udsat fra d. 27.6 – se endvidere bilag

LML redegjorde for regnskabet.. Merforburg forventes pt. på 2.4 mill. Kr.

Svaret sendes via den kommunale skabelon, der vedlægges dette referat.
Afdelingsrådenes kompetence- og arbejdsområder

Punkt 3
Ansvarlig

IK og ML

Fremstilling

Fortsat drøftelse og beslutning om de kommende afdelingsråds kompetence- og arbejdsområder (se punkt 2 fra referat fra mødet d. 27.6). Endvidere skal det afklares hvorledes de
kommende afdelingsråd skal sammensættes, herunder evt. valg på de enkelte skoler.

Beslutning

Afdelingsrådets kompetence og arbejdsområder: (se forretningsorden der vedlægges dette
referat)
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Afdelingsrådets sammensætning: en ændring: To elever fra skolens trivselsråd… -ændres til:
Mindst to elever fra skolens trivelsråd….
Valg på de enkelte skoleafdelinger tilstræbes afholdt i forbindelse med første forældremøde i
klassen. Dog kan der være klasser hvor første møde er afholdt. Her arbejdes der på en model på forældreintra hvor man kan vælge elektronisk.
Afdelingsrådets tildeles et tilskud per afdeling. Tuse 4000 kr. Svinninge 3000 kr., Gislinge
2000 kr og Udby 1500 kr.
Udkastet er vedtaget af SKB.
De pædagogiske ledere invitere til første møde uge 43 i afdelingsrådene.

Punkt 4
Ansvarlig

Budget 2020 - Høring

Fremstilling

Orientering om budgetproces, herunder om behovet for flytning af bestyrelsesmøde pga. udsat høringsperiode

Beslutning

Bestyrelsesmødet den 25.9.19 flyttes til den 9.10.19, grundet senere budgethøring. Datoen
er rettet til i møderækken herunder.

Punkt 5
Ansvarlig

Dialogmøde med Udvalget for Børn og Skole

Fremstilling

Dato for dialogmøde ml. Udvalget for Børn og Skole og skolebestyrelsen på Katrinedal er
fastsat til d. 7.11 kl. 18.30-20.30

Beslutning

SKBmødet den 31.10.19 rykkes til den 7.11.19. Datoen er rettet i møderækken herunder.

Punkt 6
Ansvarlig

Status på byggeri af nye børnehave i hhv. Tuse og Svinninge

Fremstilling
Beslutning

Gennemgang af referat fra seneste møde med arkitekter og ingeniører

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning

Taget til efterretning

Punkt 8
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning

Taget til efterretning

Punkt 9
Ansvarlig

Korte meddelelser
Alle

Fremstilling
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IK orienterede omkring status på byggeriet i Svininge.
SKB ønsker yderligerd information herunder eventuelle tegninger og plan for processen til
næste møde. Invitation til deltagelse af arkitekter og andre involverede parter til næste
møde.

a. Elever: Trivselsråd (i overbygningen) mangler at konsituere sig endnu. Mellemtrin-

nets trivselsråd afd. Svinninge spørger ind til skolepatrujlen og ændrede ringetider
om fredagen hvor de er udfordret af at skolepatrujlen endnu ikke har afsluttet deres
undervisning når indskolingen får fri. Skolepatrujlen består af 6 elever, som mister
15 minutter af deres undervisningstid hver fredag. IK undersøger det nærmere frem
til næste møde, herunder om der kan laves en turnus for elever.
Evaluering af spiseaftalen fra før sommerferien i Svinninge: Anbefalingen fra Svinninges lærergruppe er, at eleverne igen spiser i klasserne efter at middagspausen
nu er udvidet og ens på alle skoler i vores område. Bestyrelsen er enig.

b. Bestyrelsesformand/næstformand:ML: Der har været mange jobssamtaler i de første
uger før og efter sommerferien, - SKB formanden opfordrer til, at alle/flere af SKB
medlemmer deltager til jobsamtalerne.
c. Medarbejdere Gislinge: 7.g er kommet godt fra start (herunder, nye borde, stole
og pc´ere). Skolen er komme godt fra start og det er vores nye medarbejdere også,
de er faldet godt til. Svinninge: Vi er kommet godt fra start trods vankante stillinger både på medarbejdersiden og ledersiden. Udby: Er også kommer godt fra start.
Vi skal på overnatningsture fra i næste uge. Tuse: Der er vakante stillinger, derfor
er vi begyndt at klæde vikarerne på, de er med som føl i undervisninge, så de bedre
kan varetage undervisningsopgaven. Vi venter på vores skolekøkken.
d. Skoleledelse: (herunder evt. ansættelser og/eller fratrædelse af medarbejdere og
ledere) Orientering om ansættelse af ny pædagogisk leder på afdeling Svinninge.
Mette Szkopek kommer fra en anden pædagogisk leder stilling og Mette starter den
1.10.19. Pædagogisk leder Dorte Kold varetager lige nu I-klasserne på afd. Svinninge.
SKB spørger om der kunne blive skrevet ud på skolerne, gerne med billeder om nyansættelser? Det vil blive afprøvet.
Orientering om beslutning om anvendelse af de frivillige nationale test. Det er besluttet at de såkaldt frivillige nationale test nu er frivillige for lærere af bruge i område Katrindedal. Der er fortsat obligatoriske nationale test. Baggrunden for beslutningen ligger blandt andet i, at eleverne i de frivillige test – testes i fagligt stof som
eleverne endnu ikke er blevet undervist i. Dette er ikke tilfældet i de obligatoriske
test
Lærerne bruger allerede andre test i deres arbejde med at evaluere eleverne i deres
progression.
Punkt 6
Ansvarlig

Orientering om datoer ved eventuelle ansættelsessamtale:

Fremstilling

Stillingen som sfo-leder i Tuse genopslåes efter at Jette Kjær Jørgensen har meddelt at hun
ønsker at gå på pension. IK udsender dato og invitation til ansættelsesudvalg.

Beslutning

Punkt 10
Fremstilling:

Evt.

Punkt 11
Fremstilling:

Lukket punkt

Punkt 12

Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde(r)

IK orienterede om to sager.

Status på byggeri af nye børnehave i hhv. Tuse og Svinninge, se under punkt 6
Skolepatrujlens undervisningstid i Svinninge på fredagene.

Næste mødedatoer:
Onsdag den 9.10.19 i Tuse
Torsdag den 7.11.19 i Udby dialogmøde med børn og unge
Mandag den 25.11.19 i Svinninge
Tirsdag den 28.1.20 i Gislinge
Onsdag den 26.2.20 i Tuse
Torsdag den 26.3.20 i Udby
Mandag den 27.4.20 i Svinninge
Tirsdag den 26.5.20 i Gislinge
Torsdag den 25.6.20 i Tuse
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