Tidspunkt:

Sted:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde onsdag d. 9.10 2019 - kl. 18.30 - 21.00.
Obs. mødet er flyttet fra d. 25.9 til 9.10!
Mødet afholdes på Tuse skole
Forældrerepr.:
Anja Søes Jensen afbud
Christina Hardis afbud
Jens Güthler Kristiansen afbud
Jens Schmidt Læssøe
Mads Møldum (næstfmd) afbud
Martin Læssøe (fmd)
Sean Lind Mørk afbud
Elevrepr.:
Mikkel Svagin (Tuse)
Andreas Ring (Tuse)

Medarbejderrepr.:
Hanne Schytte, Tuse
Betina Eldam, Svinninge.
Thomas D. Bruun, Udby
Søren Hansen, Gislinge
Ledelse:
Ib Krogh, skoleleder
Maj Dresler, pæd.leder – ref.
Laila Meng Hansen, adm.leder (Afbud)

Punkt A
Ansvarlig

Godkendelse af referat fra d. 27.8.19
Alle

Bemærkning
Beslutning

Referatet er godkendt.

Punkt B
Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden d. 9.10.19
Alle

Bemærkning

Der er byttet rundt på punkt 1 og 4, så mødet starter med punkt 4.
Ellers er dagsorden godkendt, med en indlagt ekskursion til det nye skolekøkken på Tuse
Skole.

Beslutning
Punkt 1
Ansvarlig

Regnskab 2019
Adm.leder (LMH) og områdeleder

Fremstilling
Beslutning

Regnskab 2019 - se udsendt bilag fra LMH

Regnskabet d.d. fremviser et forventet merforbrug på 3,5 mill kr.

Status på oprettelse af afdelingsråd
Punkt 2
Ansvarlig

IK

Fremstilling
Beslutning

Orientering om arbejdet med oprettelse af afdelingsråd

Punkt 3
Ansvarlig

Budget 2020 – Høring
IK
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Der er forskel på forældre interesse og tilmelding til deltagelse i afdelingsråd. Vi går i gang
som aftalt i uge 43 med de første møder og så arbejder vi på løbende tilslutning på de skoler
der skal have yderligere tilløb.

Fremstilling
Beslutning

Orientering om budgetproces – bilag/link følger på intra efter budgetseminar.

For Læring og Trivlsel gælder blandt andet, at folkeskolerne i Holbæk kommune tilføres 15
mill.kr. At dagtilbud reduceres med 5 mill.kr.
Endvidere at den samlede kommunale ”buffer” øges med 5 mill.kr.
Skolebestyrelsen ønsker at et høringssvar indeholder:
Kvittering for tilførsel af 15 mill.kr. Dog er det væsentligt at forholde sig til, at et budgetter i
balance – trods til førsel af 15 mill.kr – kan påvirkes negativt ved (forventet) elevfald på skolerne
En tilkendegivelse af, at dagtilbudene ikke bør reduceres, da tidlig indsats er vigtig.
I en prioritering med mange behov bør der ikke afsættes yderligere til en buffer.
Bestyrelsen er

Formand og skoleleder fremsender høringssvar udfra ovenstående

Punkt 4
Ansvarlig

Status på byggeri af nye børnehaver i hhv. Tuse og Svinninge
Anders Kjøler Joansen, arkitekt/ARKIplus

Fremstilling

Besøg af arkitekt og gennemgang af foreløbige projekttegninger, herunder orientering om
fælleslokaler ml. dagtilbud og skole (indskoling i Svinninge)

Beslutning

Anders gav en orientering omkring status på projekttegninger. Næste fase er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lokalområde, medarbejdere og forældre. Der er lagt op til
en fælles studietur og to workshop hvor man kommer længere ned i detaljerne. Fra skolebestyrelsen deltager Martin og Mads.

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: Trivselsrådet fra Tuse: Madordningen, nogle gange tages der/sjæles der

sandwich. Udfordringen er dog faldende. IK, hvis det skal være opsyn, må nogle
elever træde til og hjælpe med at dele ud. Repræsentanterne tager den med tilbage
til trivselsrådet, sammen med Hanne.
b. Bestyrelsesformand Orienterede om et brev fra en forældre (Svinninge skole).
Denne udtrykte bekymring om, der lå en racisisk holddeling på 8.kl. Det er dog sådan at beslutning om holddeling er truffet på et forældremøde sammen med den
pædagogiske leder og derfor tilbagevises brevet, da SKB ikke har bemyndelse sådanne type sager jf. 25a.
Vedr. Ansættelsessamtaler; Martin opfordrer til flere af skolebestyrelsesmedlemmerne til at deltage i disse.

c.

Medarbejdere

Udby: er i gang med at ruste sig til AULA. Hvordan laver vi ugeplaner? Det kunne
have været rart at få besked og kunne komme i gang tidligere. Forældrene er informeret.
Svinninge: Forskønnelsesuge, der har været rigtig god. Ser frem til en god idræts
dag, - fokus er fællesskab og hvordan vi gør en god skole.
Gislinge: Emne uge om ”klima”, FN verdens mål. 7.g står for planlægning og gennemførelse af motionsdagen. Og så AULA.
Tuse: Filmhold har lavet en lille reklame film om Tuse skole. Motionsdagens udfordres af at indskoling og resten af skolen ikke har samme ringetider og sluttider ved
og derfor er der ingen samling denne gang. De store samlinger lægges fremadrettet
fredag formiddage.

d. Skoleledelse: (herunder evt. ansættelser og/eller fratrædelse af medarbejdere og
ledere)

Punkt 8
Ansvarlig

Orientering om datoer vedr. forestående ansættelsessamtaler:

Fremstilling

Ansættelsessamtaler i Gislinge den 22.10.19, i Svinninge 29.10.19, i Udby med start den
1.12.19. IK og Thomas spørger om ansættelsessamtale dato i Udby.
Sfoleder stillingen i Tuse er vakant den genopslåes inden for den næste måned.
SKB formanden Martin opfordrer forældrerepræsentanterne til så vidt muligt at deltage i alle
ansættelsessamtaler.

Beslutning

Punkt 9
Fremstilling:

Evt.

Forslag til punkter til den 7.11.19 (Dialogmøde med udvalg)
- Økonomi
- Ombygning/nybyggeri af Svinninge skole, herunder legearealer.
- Branding af fx Svinninge skole…hvad kan vi gøre sammen?
IK spørger Thomas /Hallen i Svinninge, om de kan lave mad til den 25.11.19. husk af melde
afbud til dagen, - eller bliver der bestilt mad.

Punkt 10
Fremstilling:

Lukket punkt

Punkt 11
Punkt 2

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

Status på Afdelingsrådenes opstart.
Nye punkter Orientering af Projekt fravær (elev)
til dagsorden Status AULA- opfølgning
Opfølgning på møder i afdelingsråd

Næste mødedatoer:
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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