Tidspunkt: Bestyrelsesmøde torsdag d. 22.04.2021 - kl. 18.30 - 21.00.
Vi mødes på Team: Click here to join the meeting
Sted:
Deltagere: Forældrerepr.:
Christina Hardis
Jens Güthler Kristiansen afbud
Jens Schmidt Læssøe afbud
Kim Bundgård afbud
Mads Møldum (næstfmd)
Martin Læssøe (fmd)
Sean Lind Mørk
Elevrepr.:
August 8A
Sebastian 8A
Magnus 7g afbud
Andres 7g afbud

Medarbejderrepr.:
Charlotte Thomhav, Tuse afbud
Betina Eldam, Svinninge.
Thomas D. Bruun, Udby
Søren Hansen, Gislinge
Ledelse:
Ib Krogh, skoleleder
Palle Spånhede, pæd.leder, ref.
Laila Meng Hansen, adm.leder deltager i punkter omkring økonomi.

Punkt A
Godkendelse af dagsorden d. 22.04.21
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Godkendt

Punkt B
Godkendelse af referat fra d. 23.03.21
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Godkendt
Punkt 1
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning
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Regnskab og budget
LMH/IK
Orientering om regnskab 2021 i perioden jan.-juli og budget 2021 aug.-dec.
Herunder om forventet mer/mindreforbrug incl. Udgifter i forbindelse med
Covid-19.

Regnskab jan-juli forventes fortsat at være i balance eller med et lille mindreforbrug, der tages med over i de nye skoler.

Taksterne for børn i specialtilbud er endnu ikke udmeldt, og derfor er det
endnu ikke muligt at præsentere præcise budgetter for de 3 nye skoler i området.

Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling

Genåbning af skole og sfo
IK
Bestyrelsen ønsker kort orientering/status på skolernes gradvise genåbning.

Beslutning

Alle afdelinger er godt i gang med den gradvise genåbning.
Der har samlet set været få tilfælde af Corona på de 4 afdelinger.
Den seneste åbning med udeskole for 5.-8. klassse aftales på de enkelte skoleafdelinger.

Punkt 3

Frihedsforsøg på folkeskoler i Holbæk, herunder høringssvar vedr.
ny Styrelsesvedtægt.
IK
Seneste om tids- og procesplan for frihedsforsøg, herunder nationale- og
kommunale hegnspæle samt høring om ny styrelsesvedtægt. (se bilag).

Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Forældre orienteres og inviteres til at byde ind med forslag til anderledes
skole. Ligeledes er der iværksat drøftelser blandt medarbejdere og elever om
de(n) gode ide. Der er en samlet forståelse for, at frihedsforsøget for alvor
ruller afsted med de nye skoler.
Kommunal konsulent inviteres ud på blandt skolerne snarest for at bistå aftaler og proces.
Ny Syrelsesvedtægt er taget til efterretning

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

Ansættelse af nye skoleledere
IK
Bestyrelsen ønsker kort orientering/status på ansættelser af nye ledere

Beslutning

Gislinge: skoleleder Randi Hoffmann starter 1/6
Svinninge: skoleleder Annie Back starter 1/5

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling

Nationale test – forår 2021
IK
Det skal besluttes, hvorvidt der afholdes nationale test i foråret 2021.

Beslutning

Frihedsforsøget har åbnet mulighed for at skolerne i Holbæk (og Esbjerg)
ikke skal, men kan vælge at gennemføre nationale test. Bestyrelsen beslutter
derfor, at det i foråret 2021 er op til den enkelte lærer hvorvidt de vælger at
gennemføre nationale test. Hvis læreren ikke afholder nationale test skal læreren i samrbejde med pædagogisk leder kort redegøre for hvad der sættes i
stedet.
De nye bestyrelser kan beslutte om der under frihedsforsøget fra 1.8. skal
gennemføres nationale test på de respektive skoler.
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Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Skole og sfo – status på til- og afgang af børn
IK/LMH
Bestyrelsen ønsker at følge tilgang/afgang af børn i skole og sfo, bl.a. i forhold til påvirkning af situatioen med Covid-19.

Beslutning

Det ser ud til at der er ved at komme flere elever tilbage i SFO.
I forhold til tilgang/afgang har det ikke været påvirket af covid-19.

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling

Valg til skolebestyrelse i ny skolestruktur
IK
Status på tids-og procesplan, herunder eventuel afklaring om valghandling
eller fredsvalg.
Endvidere bør overgang/overlevering fra nuværende bestyrelse til nye bestyrelser aftales.

Beslutning

Valg til skolebestyrelsen på de tre nye skoler er nu afsluttet. Alle steder med
fredsvalg.
Svinninge: 5 faste medlemmer valgt samt 1 suppleant.
Gislinge: bestyrelsen ønskes udvidet til 7 forældremedlemmer samt suppleanter.
Tuse/Udby: ønskes udvidet til 7 forældremedlemmer samt suppleanter.
Nuværende bestyrelse glæder sig over det store forældreengagement og
godkender ovenstående.

Punkt 8
Ansvarlig
Fremstilling

Beslutning

Sammenlægning af 7.kl. i Svinnige
IK
Som tidligere drøftet (under lukket punkt), er der nu udmeldt beslutning om
sammenlægning af de to 7.kl. i Svinninge, således at der fra næse skoleår vil
være én 8.kl. med 26 elever. Forældre er inviteret til virtuelt møde for nærmere information og orientering om samarbejdet frem mod sammenlægningen.

Der har været afholdt forældremøde hvor de lærere som skal fortsætte med
klassen var til stede. På mødet blev sammenlægningsaktiviteter og fælles
kommunikation i perioden frem til sommer drøftet.
Bestyrelsen fastholde den tidligere beslutning om samlægning fra 1.8.
Korte meddelelser

Punkt 9
Ansvarlig
Fremstilling

Alle
Medarbejdere:

Udby:
-

mellemtrinnet er begyndt på udeundervisning
indskolingen er tilbage til det normale

Svinninge:
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-

kommet i gang med udeundervisning
der har været valg til AMR og skolebestyrelsen
fagfordelingen er så godt som færdig
personale og ledelse er i gang med at forberede at Annie starter 1/5

Gislinge:
-

kommende lederskift har fyldt en del
der har været afholdt frihedsforsøgsforældremøder og både elever og forældre har budt ind med ideer til frihedsforsøget
Det går fint med coronatest på skolen – to gange pr. uge

Elever:
- Dejligt at vende tilbage til skolen
- Gode testmuligheder allerede og ser derfor frem til færre (ingen nationale
test)
Bestyrelsen:
- Formanden har deltaget i et statusmøde om ombygning af skole- og børnehus i Svinninge. Byggeriet skrider frem efter planerne.
- Mads Mældum har fået henvendelse fra lokalforum om folkeskoven i Svinninge.
Skoleleder:
- Nye håndværk- og desing lokaler i gang i Svinninge og Tuse
- Vakante stillinger: I Gislinge er der opslået en stilling som læsevejleder- og
dansklærer. I udby er der samtaler til lærerstilling d. 11. maj, hvis en fra bestyrelsen ønsker at deltage kontakter de Dorte Kold

Punkt 10
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning Se bilag
Punkt 12
Ansvarlig
Fremstilling

Løbende orientering om tilsyn på Svinninge skole
IK/VB (VB deltager for orientering om elevindsatser)
Styrelsen for undervisning og kvalitet har pålagt Svinninge skole tilsyn. Der er
nedsat styregruppe med deltagelse af forvaltning, skoleledelse, medarbejdere og konsulener fra Børneministeriet. Tilsynets formål er at styrke læring/faglige resultater og elevtrivsel.

Beslutning

Udsat

Punkt 13

Evt.
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Sidste møde i bestyrelsen planlægges med fysisk fremmøde og en let sommerfrokost.

Skolebestyrelsen vil gerne her takke de ledere som skal videre til andre skoler eller andet i forlængelse af beslutningen om ny skolestruktur. Bestyrelsen
beder skolelederen købe og overrække en buket.
Punkt 14

Evt. Lukket punkt

Punkt 15

Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde®
Det aftales at de nye bestyrelser inviteres til næste møde. De nye bestyrelser deltager i hele eller en del af mødet og vil evt. kunne fortsætte møde i eget regi. Det er
endnu uklart hvorvidt det bliver muligt med fyssisk fremmøde.
Kommunens konsulent på frihedsforsøget kontaktes med henblik på deltagelse på
punktet.

Næste mødedatoer/skoleåret 20/21:
Onsdag den 26.5.21 – Gislinge
Tirsdag den 22.6.21 - Svinninge
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