Tidspunkt:

Sted:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde torsdag d. 27.2 2020 - kl. 18.30 - 21.00.
Obs. Mødet er rykket fra d. 26.2 til 27.2 pga. sammenfald af møder i Svinninge
Mødet afholdes på Tuse skole
Forældrerepr.:
Medarbejderrepr.:
Christina Hardis
Hanne Schytte, Tuse (afbud)
Jens Güthler Kristiansen
Betina Eldam, Svinninge.
Jens Schmidt Læssøe (afbud)
Thomas D. Bruun, Udby
Kim Bundgård
Søren Hansen, Gislinge
Mads Møldum (næstfmd) (afbud)
Martin Læssøe (fmd)
Ledelse:
Sean Lind Mørk (afbud)
Ib Krogh, skoleleder
Maj Dresler Jansen, daglig.leder – ref.
Elevrepr.:
Laila Meng Hansen, adm.leder
Amina Braimi (Tuse)
Josefine Hansen (Tuse)

Punkt A
Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden d. 27.2.20
Alle

Bemærkning

Tilføjelse af punkt A 0 til dagsorden.
Der er en rundvisning på Tuse skole, grundet planlagt ombygning. Kim Ravnkilde fra Holbæk
Kommune Byggeri & Infrastruktur. Pædagogisk leder Kirsten Straxen deltager under punktet.

Beslutning

Ligeledes rykkes punkt 2 frem før punkt 1.
Dagsorden er godkendt

Punkt A
Ansvarlig

Godkendelse af referat fra d. 7.1.20
Alle

Bemærkning
Beslutning

Godkendt

Punkt 1
Ansvarlig

Elevtal og antal børnehaveklasser skoleåret 2020/21.
IK

Fremstilling

IK orienterede om antal børnehaveklasser kommende skoleår, hvor der oprettes: 1 klasse i
Udby med omkring 15-16 elever, 1 klasse i Svinninge med forventeligt 22-24 elever og 1
klasse i Gislinge med forventeligt 15-16 elever. I Tuse oprettes 3 klasser med samlet ca. 65
elever.
Alle forældreønsker om indskrivning i en af områdets skoler er imødekommet.

Beslutning

Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling
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Kort orientering om Budget 2020, herunder beslutning om justeret tildelingsmodel (bilag følger)
IK LML

LML orienterede om forventningerne til budget 2020 og regnskab 2019, herefter drøftelse
herom. Fornuværende viser regnskab 2020 et forventet merforbrug på 4,5 mio. pga. faldende elevtal og øget behov for børn i specialundervisningstilbud/skoler.

Beslutning

Regnskabsfremlæggelse taget til efterretning.

Punkt 3
Ansvarlig
Fremstilling

Kvalitetsrapport (se bilag fra mødet d.7.1.20)
IK

Drøftelse af fremsendte kvalitetsrapport vedr. område Katrinedal
SKB ønsker forsat fokus på, hvordan de faglige resultater jf. elevernes socioøkonomiske baggrund kan højnes på alle afdelinger i område Katrinedal.

Beslutning

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

Røgfri skoletid samt mad og måltider
IK
Kære skolebestyrelse
I august 2019 tog Udvalget for Børn og Skole skolebestyrelsernes orienteringer om hhv. røgfri skoletid samt mad og måltider til efterretning. Herefter bad udvalget om at få en ny orientering i august 2020, herunder en kort redegørelse for:

Hvordan arbejder skolebestyrelsen og skolen med implementering af røgfri skoletid og forbud mod energidrik? Og hvordan bliver det modtaget blandt elever, forældre og medarbejdere?

Er der vedtaget en sundhedsstrategi, mad- og måltidspolitik, bevægelsespolitik eller lignende, og hvordan arbejder skolebestyrelsen og skolen med implementering af denne?
I bedes sende jeres orientering til mig senest 1. juni 2020. Medsend gerne eventuelle handleplaner, sundhedsstrategier/-politikker mm
På forhånd tak.
Med venlig hilsen

Line Andersen
Sundhedskonsulent
Holæk
Beslutning

Drøftelse.
Der er to afdelinger, hvor overbygningen har lov til at forlade afdelingens matrikler.
Der arbejdes efter sundhedsstrategien, røgfri/snus og energidrik på alle afdelinger.
SKB opfordrer til at afdelingerne arbejder med sundhed herunder røg, snus og energidrik på
emne uger/emnedage.
Der arbejdes på alle afdelinger med røgfri skoletid, vanskeligere ved at energidrik, Svinninge
har som et godt eksempel en hel røgfri 9. klasse.
I Tuse vurderer elevrepræsentanterne, at forholdsvis mange elever ryger i nogle af udskolingsklasserne og at især brugen af energidrikke er stor.

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling

Drøftelse om udkast til eventuelt kommunikationsprincip (bilag følger)
Maj/IK

Drøftelse på baggrund af AULA er der arbejdet med et kommunikationsprincip.

Beslutning

Drøftelse og evt. beslutning tages op på næste møde. Bilaget sendes med referatet.

Punkt 6
Ansvarlig

Korte meddelelser
Alle

Fremstilling

Elever:Tuse; drøftelse af gallerfest primært 8. årgang. Ønske om vandautomater, men her
er meldingen fra IK, at vækst og bæredygtighed vil ikke vedligeholde dem, så det vil være
skolens udgift, og derfor er der lige nu ikke mulighed for vandautomat.
Svinninge afbud.
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Ny madlevandør, det fungerer rigtig fint. Der er stor variation i madretterne. Det fungerer i
Gislinge og Tuse. I Svinninge er det endnu ikke kommet ordentlig i gang, kan det bliver boostet i klasserne?
Bestyrelse: Sean/Christina: forældrefidusen, hvordan fungerer denne på de enkelte afdelinger. Punkt fra afdelingsrådet. Tuse. SKB synes det er en rigtig god ide, man er interesseret i
at få spørgsmålene inden. Skaber det mere eller mindre trivsel. Hvem spørger man både forældre og børn?
Skoleledelse: Byggeri i Svinninge, denne er endnu i planlægningsfasen.
Vakante stillinger sfo leder stilling er lige genopslået, IK indkalder SKB til ansættelsessamtaler snarest.
Nationale test fortsætter for de skoler der præsterer ringest 20% i bunden, i område Katrinedal er der afdelinger som skal tage nationale tests. Forældrene skal ikke have besked om
eget barns resultater. Det er en overgangsordning til der kommer noget andet.
Kort om afdelingsråd/aktiviteter: Gislinge: Der er frivillige forældre som står for skaterbanens vedligeholdelse.
Medarbejdere:
Svinninge: Borgmester besøg i uge 10, flytter kontoret ud.
Afdelingsrådet har afholdt arrangement, -det gik rigtig godt og der kom endnu flere medlemmer i afdelingsrådet.
Gislinge: afdelingsråd og forældreråd deltager aktivt i skolefesten, ombygningsplaner er på
skitsebrættet. Hallen er revonveret og nyt musikanlæg. Nyt lys på multibanen.
Tuse:
Udby:Skolefest den 12.3. teater og mad. Afdelingsrådet taler om de skal have en lille bod så
de kan gøre reklame for dette. 6.u skal til Island fastholde de elever som ellers vil tage af
sted. Afdelingsrådet er aktiv for at skaffe elever til Udby skole.
Punkt 7

Lukket punkt

IK orienterede om to punkter.
Punkt 8

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

Punkt fra afdelingsrådet i Tuse
Man har drøftet forældrefidusser. Er der lavet en evaluering af denne, kunne afdelingsrådet
lave denne, via et par spørgsmål.
Christina taler/kontakter med afdelingsrådet i Tuse. For udbyning evt. inviterer dem til SKB
møde næste gang. Punktet skal med på kommende møde.
Punkt 4 om hhv. røgfri skoletid samt mad og måltider til efterretning.Mail fra Line Andersen.
Tages op på et af de kommende SKB møder.

Punkt 5 kommunikationsprincippet. Bilag sendes med referatet.
Oversigt over forskellige tests og evalueringsformer som anvendes obligatorisk på område
Katrinedal
Drøftelses princip for lejrskole. Princippet om lejrskole sendes med næste dagsorden.
(spørgsmål fra forældre og ansatte)
Timepfordelingsplanen
Facebook på de fire afdelinger, der forventes et oplæg.

Næste mødedatoer:
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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