Tidspunkt: Bestyrelsesmøde onsdag d. 24.03.2021 - kl. 18.30 - 21.00.
Sted:

Vi mødes på Team: Click here to join the meeting

Deltagere: Forældrerepr.:
Christina Hardis afbud
Jens Güthler Kristiansen
Jens Schmidt Læssøe
Kim Bundgård
Mads Møldum (næstfmd)
Martin Læssøe (fmd)
Sean Lind Mørk
Elevrepr.:
August 8A
Sebastian 8A
Andreas 7A
Andrea 7g
Rebecca 7L
Lea N 7L

Punkt A
Ansvarlig
Bemærkning
Beslutning

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

Godkendelse af dagsorden d. 24.03.21
Alle

Ib undersøger om mailgrupper er opdateret
Godkendt

Punkt B
Godkendelse af referat fra d. 23.02.21
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 2010 aug.-dec.
Herunder om forventet mer/mindreforbrug incl. Udgifter i forbindelse med
Covid-19.

Efter seneste handlingsplan forventes det pt. at Katrinedalskolen samlet pr.
31.7 vil have et mindre forbrug på ca. 150.000 kr. Når vi overgår til det nye

skoleår 1.8.21 overføres over/underskudet både for skole og SFO. Det endelige budget 2021 er endnu ikke opdelt i henhold til de nye skoler. Her vil der
kunne være ubalance skolerne imellem.

Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling

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

Beslutning

Skolerne har delt de forskellige uger op klassevis og der kommer udmelding
til forældre om genåbning på de enkelte afdelinger. SFO2 er åben for de
klasser som kommer på skolen.

Punkt 3
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 er status quo for skole og SFO.

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

Valg til skolebestyrelse i ny skolestruktur
IK
Status på tids-og procesplan, herunder opstillingslister fra de kommende 3
skoler.
Generelle bilag:
web_2_oversigt_ss_42_lovgivning_og_kommunale_regler_for_skolebestyrelsesvalg (002).pdf
web_3_oversigt_ss_43_lovgivning_og_kommunale_regler_for_skolebestyrelsesvalg.pdf
..\..\..\..\..\..\..\..\LAERLR~1\SKOLER~1\OMRDEK~2\KATRIN~1\FLLES(~1\SKOLEB~1\SK26A9~1\210223~1\WEB_4_~1.PDF

Beslutning

Der er yderligere en forælder der har meddelt at vil stille op til bestyrelsen i
Gislinge.
Valgbestyrelsen samles d. 6/4. for at aftale/undersøge status på mulighed/behov for valghandling eller fredsvalg.
Mellem d. 7. og 14/4 skal der træffes valg, ift. hvem der skal i bestyrelsen og
hvem der skal være supplanter.
Hvis der er flere end 5 medlemmer som vil stille op til bestyrelsen som faste
medlemmer, skal der holdes kampvalg.
Både Gislinge og Tuse/Udby har nok forældre som har tilmeldt sig, som både
dækker besyrelsen og supplanter.
I Svinninge mangler endnu et par stykker, så der også kan komme supplanter.
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Det vælges som vanligt medarbejdsrepræsentanter i april i forbindelsen med
planlægningen af skoleåret 21/22.

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Frihedsforsøg på folkeskoler i Holbæk.
IK
Tids- og procesplan for frihedsforsøg, herunder nationale- og kommunale
hegnspæle samt beslutning om timefordelingsplan.

Der bliver afholdt forældremøder, hvor alle har mulighed for at blive bidrage
med ideer og øvrige input.
Processen er i gang, dog er skolernes opmærksomhed også på manglende
afklaring af bl.a. ledelse og bestyrelser.
De nationale hegnspælene er sat, men de kommunale politikker skal der
også tages stilling til, b.l.a. børnepolitikken og styrelsesvedtægten.
Den almindelige behandling af skolernes timefordelingsplan vil som en del af
frihedsforsøget være anderledes, da der er givet frihed til at fravige de nationale minimumsbestemmelser samt fagrække. Bestyrelsen ønsker løbende at
blive inddraget i ændringer omkring fagrække og elevernes møde- og sluttid.
Eleverne inddrages via trivselsråd og egne klasser, ift. elev-ideer.
Korte meddelelser

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Alle

Medarbejdere:
Der har været et corona-tilfælde på Gislinge. Det var kun eleven som blev
ramt, og lærer og elever er begyndt at komme tilbage.
Elever:
Dejligt at komme tilbage, og glæder sig til at komme lidt mere.
Bestyrelsen:
Der har været en forespørgelse, fra en af de andre bestyrelser ift. økonomien, da deres var mere stram end vores.
Skoleleder:
Der er 2 lærere i undetal på Gislinge, Ti use er der 2-3 læere i undertal og i
Svinninge er der 2-3 lærere i overtal jf. faldende børnetal.
Der er en proces i gang ift. lærere som skal flytte mellem skoleafdelinger.
Der er 1 pædagog i overtal i Tuse, som skal til Udby der mangler.
Pædagog situationen i Gislinge går op, og Svinninge mangler 2 stillinger

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning
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Kort staus om Covid 19 fra de fire skoler
IK/pæd.ledere
Orientering og drøftelse i tilfælde af evt. smittetilfælde eller andre særlige
forhold i Område Katrinedal,

Drøftet under tidligere punkter

Punkt 8
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning Katrinedalskolen oplever også i år, at der løbende indskrives flere elever end

der udskrives.

Jf. billag er der 3 elever som er tilflyttet.

Punkt 9
Ansvarlig
Fremstilling

Løbende orientering om tilsyn på Svinninge skole
IK
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

Styreregruppern har besluttet at nedsætte arbejdsgrupper i hhv. i dansk og
matematik, hvor der bl.a. bliver organiseret turboundervisning i forhold til de
kommende eksamener.
Pædagogisk leder Vivi Borello, inviteres til næste bestyrelsesmøde for en orientering om aftaler og indsatser på elevniveau.

Punkt 10

Evt.

Punkt 11

Evt. Lukket punkt

Punkt 12

Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde®

Intet

Næste mødedatoer/skoleåret 20/21:
Torsdag den 22.4.21 - Udby
Onsdag den 26.5.21 – Gislinge
Tirsdag den 22.6.21 - Svinninge
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