Tidspunkt: Bestyrelsesmøde onsdag d. 21.10.2020 - kl. 18.00 - 19. samt 2021.15.
Obs! Der holdes dialogmøde med politisk udvalg for Børn og Skole
fra kl.19-20 i samme lokale.
Kanalstræde kl. 18.00 Ring til IK hvis der ikke er åbent:
tlf. 7236 6399
Deltagere: Forældrerepr.:
Medarbejderrepr.:
Christina Hardis
Charlotte Thomhav, Tuse
Jens Güthler Kristiansen
Betina Eldam, Svinninge.
Jens Schmidt Læssøe
Thomas D. Bruun, Udby
Kim Bundgård
Søren Hansen, Gislinge
Mads Møldum (næstfmd)
Martin Læssøe (fmd)
Ledelse:
Sean Lind Mørk
Ib Krogh, skoleleder
Maj Dresler, pæd.leder, ref.
Elevrepr.:
Laila Meng Hansen, adm.leder deltaLukas 7b
ger i punkter omkring økonomi.
Josefine 7a
Lea 7L
Rebecca 7L
Sted:

Punkt A
Godkendelse af dagsorden d. 21.10.20
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Godkendt

Punkt B
Godkendelse af referat fra d. 28.9.20
Ansvarlig
Alle
Bemærkning Afventer endelig godkendelse d. 25.11
Beslutning
Punkt 1
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

bæk · Tlf. 7236 7430

Regnskab og budget (se bilag)
LMH/IK
Kort gennemgang af regnskab 2020, herunder orientering om forventet
mer/mindreforbrug incl. Udgifter i forbindelse med Covid-19. Endvidere evt.
nyt om økonomi ift. specialundervisning.

Taget til efterretning.

Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling

Korte meddelelser
Alle
• Medarbejdere:

Svinninge har haft emneuge OL op til motiondag.
Tuse: der åbnet op for forældremøde m.v. – dog fortsat under hensyntagen til afstandkrav m.v.
Åbent hus d. 9.11. for nye 0.kl.
Nye lokaler på 1.sal tages i brug, når inventar ankommer.
Elever: Skolefodbold – Tuse og Svinninge er gået videre. Der er ønske
om at køleskabe snart kan komme tilbage. (ikke tilgængelige pt. pga.
Covid-19 smitterisiko)
•

Bestyrelsen: Anden skolebestyrelsesformand har skrevet til formanden
om, at de ikke længere tilbyder skolemælk, da de ikke vil bruge lærerresurser på at fastholde mælkeordning på skolerne. (Alle skoler på Katrinedal fastholder ordningen, blandt andet via eleversnes medvirken i
uddeling)

Punkt 3
Ansvarlig
Fremstilling

Politisk udkast om ny skolestruktur
LMH/IK
Indledende drøftelse og evt. udarbejdelse af høringssvar. Se evt. høringsmateriale på: https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbudog-skoler/skole-og-sfo/hoering-af-forslag-til-ny-skolestruktur/

Beslutning

Drøftet – høringssvar udarbejdes d. 25.11.

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning Ingen bemærkninger

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling

SFO – status på tilmeldte pr. august
IK/LMH
Bestyrelsen ønsker at følge tilgang/afgang af børn i sfo i en længere periode
bl.a. i forhold til påvirkning af situatioen med Covid-19.

Beslutning

Indmeldte er på samme niveau som forrige måned.

Punkt 6
Ansvarlig

Staus om Covid 19 fra de fire skoler
IK/pæd.ledere
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Fremstilling
Beslutning

Orientering og drøftelse i tilfælde af evt. smittetilfælde eller andre særlige
forhold i Område Katrinedal,

Ingen særlige udfordringer pt.

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling

Løbende orientering om tilsyn på Svinninge skole

Beslutning

Der har været Temamøde med indhold: styrket elevtrivsel og motivation. Ministeriets konsulent deltog i temamødet. Vigtigt at huske at orientere forældrene i alle klasser om tiltag.
Lærene og ledere har indført fælles faglig forberedelse, hvilket har tilformål
at styrke elevlæring.

Punkt 8

Evt.
Forslag/Fokus om temadag på alle skoler i forhold til øget trafiksikkerhed

Punkt 9

Evt. Lukket punkt

Punkt 10

Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde®
Høringssvar vedr. ny skolestruktur

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.

Næste mødedatoer/skoleåret 20/21:

Tirsdag den 27.10.20 – dette møde blev fremrykket til d. 21.10 pga. dialogmøde med udvalget Børn og Skole.
Onsdag den 25.11.20 -Tuse
Torsdag den 17.12.20 - Udby
Mandag den 25.1.21 - Gislinge
Tirsdag den 23.2.21 - Svinninge
Onsdag den 24.3.21 - Tuse
Torsdag den 22.4.21 - Udby
Onsdag den 26.5.21 – Gislinge
Tirsdag den 22.6.21 - Svinninge
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