Tidspunkt:

Bestyrelsesmøde mandag d. 25.11 2019 - kl. 18.30 - 21.00.
HUSK at vi spiser julefrokost sammen – og husk derfor også at melde afbud hvis I
er forhindret.

Sted:
Deltagere:

Mødet afholdes på Svinninge skole
Forældrerepr.:
Anja Søes Jensen
Christina Hardis
Jens Güthler Kristiansen
Jens Schmidt Læssøe
Mads Møldum (næstfmd)
Martin Læssøe (fmd)
Sean Lind Mørk
Elevrepr.:
Amina Braimi (Tuse)
Josefine Hansen (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 dagsorden d. 25.11
Alle

Bemærkning
Beslutning

Godkendt med tilføjelse af punkt

Punkt A
Ansvarlig

Godkendelse af referat fra d. 7.11 (dialogmødet)
Alle

Bemærkning
Beslutning

Godkendt

Punkt 1
Ansvarlig

Regnskab 2019
Adm.leder (LMH) og områdeleder

Fremstilling
Beslutning

Regnskab 2019 - se udsendt bilag

Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling

Opsamling fra dialogmøde

Beslutning

Punkt 3
Ansvarlig
Fremstilling
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Der forventes et samlet merforbrug på 3,5-3,7 mio.kr i regnskabsåret 2019.

Kort opsamling på drøftelser og eventuelle beslutninger i forlængelse af mødet med politisk
udvalg d. 7.11.

Kort opsamling på drøftelser fra dialøgmøde.

Afdelingsråd område Katrinedal
Status på afdelingsråd – opstart og eventuelle initiativer

Beslutning

Tre af områdets fire skoler har valgt formand på deres møde i september eller oktober. I
Svinninge var fremmødet dog for lille til at gennemføre formandsvalg. Alle skoler har indkaldt til de næste møder.

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

Aula
Alle
Kort status fra de fire skoler.

Beslutning

Alle skoler er kommet i gang. Fortsat udfordringer for medarbejdere og forældre, men de
foreløbige tilbagemeldinger viser at alle er godt på vej.

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling

Drøftelse om eventuelt kommunikationsprincip
Maj/Ik
https://docs.google.com/document/d/1Rx8ZBUZFThpGFLQaZEl68kzW4Yd9dgk1I1JQEKpAqSE/edit

Beslutning
Punkt 5b
Ansvarlig
Fremstilling

Udskudt til næste møde. IK genfremsender link/bilag.
Dispensationsansøgning til mere end 28 elever i 2.kl. på Tuse skole
IK
Skolens ledelse indstiller til skolebestyrelsen, at der fremsendes anmodning til Kommunalbestyrelsen/Udvalget for Børn og Skole, om dispensation fra max. elevtal på 28 pr. klasse til 30 elever i
de to 2.kl. på Tuse skole. De to 2.kl. i Tuse har begge 28 elever i klassen.
Baggrunden for anmodningen er dels tilflytning til området og dels elev fra specialtilbud der nu
vurderes klar til at indgå i almen klasse.
Jf. Folkeskoleloven, kap.2. § 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere
elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Beslutning

Bestyrelsen godkender indstilling til kommunalbestyrelsen/udvalg

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Justering i bestyrlsens møderække
IK
Skal bestyrelsens møde d. 28.1.20 i Gislinge rykkes pga. høringsfrist (17.1) vedr. skolernes
tildelingsmodel?

Beslutning

Mødet d. 28.1 rykkes frem til d. 7.1 pga. høringsfrist d. 17.1 vedr. ny til tildelingsmodel for
skolerne i Holbæk.

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Elevfravær
IK
Orientering af elevfravær, herunder beslutning om kommunal indsats for alle skoler

Beslutning

Skoleleder gennemgik oversigt over elevfravær på 15% eller mere på de enkelte skoler. Bestyrelsen blev orienteret om nationale- og kommunale regler samt procedure for registrering
og behandling/arbejde med elevfravær. Skoler i Holbæk og PPR har netop iværksat et fælles
projekt med henblik på tidlig indsats i forhold til bekymrende/opmærksomhedskrævende
elevfravær.

Punkt 7
Ansvarlig

Korte meddelelser
Alle

Fremstilling

Bestyrelsen: I forbindelse med den kommende sammenbygnig af indskoling, sfo og dagtil-
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bud har en arbejdsgruppe været på studietur for at se på lignende løsnininger. Endvidere

har arbejdsgruppen afholdt en workshop for at opsamle ideer og nye løsninger. Der er aftalt
en yderligere workshop inden jul.
Medarbejdere: (Uddby – er i gang med forberedelse til støttearrangementer til deres kommende tur til Island for 6.kl. Gislinge – her er taget i idræt nu færdiggjort. Tuse – det nye
madkundskabslokale er nu klar til undervisningsbrug.
Skoleledelse: Vakant stilling som pædagogisk leder på Tuse skole genopslåes med henblik
på et bredere ansøgerfelt.
Forældre til elever i 7.kl. på Svinninge skole er inviteret til møde vedr. klassesammenlægning.
Svinninge skole søger pædagog til barselsvikariat i skole og almenklasse (mellemtrinet).
Elever: intet

Punkt 8

Lukket punkt

Punkt 9

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

intet

Pkt. 5 genfremsættes d. 7.1.20

Næste mødedatoer:
Tirsdag den 7.1.20 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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