Tidspunkt: Bestyrelsesmøde torsdag d. 25.6.2020 - kl. 18.30 - 20.30.
(Der serveres en lettere sommeranretning – husk at melde afbud i
god tid pga. bestillinng af mad)
Sted:
Tuse
Deltagere: Forældrerepr.:
Medarbejderrepr.:
Christina Hardis (afbud)
Hanne Schytte, 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 Jansen, daglig.leder – ref.
Elevrepr.:
Laila Meng Hansen, adm.leder
Amina Braimi (Tuse) (afbud)
Gæster: Palle Lykke og Katja Jensen.
Josefine Hansen (Tuse) (afbud)

Punkt A
Godkendelse af dagsorden d. 25.6.20
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Dagsorden er godkendt.
Punkt B
Godkendelse af referat fra d. 26.5.20
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Referatet er godkendt.
Punkt 1
Ansvarlig
Fremstilling

Status omkring nødundervisning og sfo – alle skoler
IK/LMH
Kort orientering om nødundervisning og pasning

Beslutning

Gislinge: Det går godt. Mange elever har haft rigtig godt af de små hold.
Der er forsat enkelte klasser som er delt op i to mindre hold. Eleverne har
styr på, hvor de må være. Vi skal fortsat være opmærksomme på hygiejnen
og afstand. Eleverne glæder sig til at skolen bliver mere normal igen. Trioen
har sendt spørgeskema ud til alle lærere og pædagoger for at få samlet op
på de gode erfaringer fra coronatiden.
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Svinninge: Vi forsøger også at samle op på perioden. Hvad var godt og
hvad kan vi bruge fremadrettet? Herunder udeundervisning, brugen af video
mm.
Tuse: Det er en stor skole og vi er delt ud over hele skolen. Vi mangler at
blive samlet i personalegruppen, for at få talt om tingene og hvad af dette vi
skal have med i næste skoleår. Det fungerer godt for enkelte elev på små
hold.
Udby: Der er flere lærer byt og det fungerer godt og der er meget udeundervisning. Børnene er forsat gode til at overholde de regler som gælder. Det
kan måske blive svært for enkelte børn at få et fuldt skema efter sommerferie. Vi håber at udeskolen bliver et markant indspark til næste år.
Nødundervisning forsvinder den 31.7.20, herefter følger skolerne Bekendtgørelsen af lov om folkeskolen.
Sfo på de fire skoler.
Der har været stor forældreopbakning, da vi lukkede ned i marts.
SFO Katrinedal har fungeret forskelligt på de fire skoler. Alle fire Sfo har været åbne. Der er næsten fuld åbningstid på alle sfo´erne. På enkelte skoler er
pædagogerne er trukket med ind i skoledagen, for at få skoledagen til fungerer og derfor mindre åbningstid i SFO.
Flere forældre kontakter sfo for at høre om der er reduceret åbningstiden eller fuld åbningstid.
Vi har kunne tage imod igen, - da vi lukkede op.
Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Punkt 3
Ansvarlig
Fremstilling

Regnskab og budget (se bilag)
LMH/IK
Kort gennemgang af regnskab, herunder orientering om forventet mer/mindreforbrug.
Forventet merforbrug ca. 4,7 millioner kr.
Den væsentligste udfordring er også i år en stigning i antal elever der tilbydes specialundervisnnings tilbud/specialskoler.
Der er stor usikkerhed omkring antallet af elever fra sfo, der pga. coronasituationen har meldt sig ud. Det vides ikke om de ønsker indmelding igen efter
sommerferien.
Til- og fraflyttede elever på alle afdelinger
IK
Orientering om tilgang/afgang af elever – se fremsendte bilag i aula

Bemærkning Et faldende elevtal. Taget til efterretning.

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning
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SFO – status på forventede tilmeldte pr. august
IK/LMH
Hvordan styrker vi aktiviteter og arrangementer i vores sfo så børn og forældre vender tilbage igen efter sommerferien.
SFOen har været præget af både udmeldte børn og orlovsbørn. Der er flere
børn på vej tilbage.

I perioden fra april til juni, har sfo på Katrinedal mistet ca. 89 børn ud af et
børnetal på 594 børn. Der forventes ca. 552 børn i august, det er især de
nye 0.klasser som øger børnetallet.
Styrkelse af SFO bla. via sommerferieaktiviteter som rækker ind i det nye
skoleår:
Sfo Katrinedal har søgt penge fra en statlig pulje til forskellige aktiviteter i
sommerferien, - eks. Til ture ud af huset, bueskudning og spydkast, temauger med forældrearrangementer.
Sfo Katrinedal har søgt et sted mellem 100.000-200.000kr.
Bestyrelsen udtrykker et ønske om, at det skal være synlige fremadrettet
også når skoleåret er i gang. Eks. Med ugeplan, en 14.dags plan eller månedsplan om, hvad der sker i SFO Katrinedals afdelinger.
Katja fortæller, at informationerne kommer ud til både tilmeldte og ikke tilmeldte børn.
Skolebestyrelsen:Opfordring til at spørger forældre om ting og sager til sfo.

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Katrinedal på facebook
PS/IK
Skal skolerne gives tilladelse til en skoleprofil på Facebook. Formål og eksempler via oplæg fra pædagogisk leder Palle Spånhede.
Drøftelse om facebook:
Målgruppe:
•
•
•
•

Et særkende for den enkelte skole i område Katrinedal.
En reklame for kommende brugere af skolen.
For skolens almindelige bruger.
Den gode historie skal fortælles bredes ud.

Det skal være en pr – platform, og ikke en kommunikationsplatform. Forældrene og andre skal opleve skolens hverdag med læring og leg. Der vil
ikke blive mulighed for at kommentere på opslag.
AULA er fortsat der, hvor vi kommunikere mellem skole og hjem.
Skolebestyrelsens indstilling til facebook er positiv. Det startes op i løbet af
kommende skoleår på alle fire skoler.

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling
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Korte meddelelser
Alle
• Medarbejdere:
Gislinge: vi rykker børn rundt og pakker lokaler ned, så håndværkerne
kan komme til. Vi håber på, at det er klart til efter sommerferien. Ansat ny kollega til overbygningen.

Svinninge: Idrætsdagen var anderledes, men gik godt, - ellers går sin

•
•

stille gang. Årskarakter til 9.klasse som bruges til deres afgangsbevis.
Vi er klar til at sende børnene på ferien. Enkelte klasser har prøvet afgangsprøverne.
Tuse: Byggeriet er gået i gang eks. Med Håndværk og design lokalet.
Vi har et par lærere som skal uddannes til HDS lærere. Der bliver tre
børnehaveklasser og grundet barsel er den ene besat af interne medarbejder.
Udby: Fagfordelingen er ved at gå op og skemalæggeren er i gang
med at lægge skemaet. 6. U har været på små ture, når vi nu ikke
kunne komme til Island.
Elever: de har meldt afbud.
Skoleleder: Eventuelle ansættelser og/eller interne flyt. Svar fra styrelsen for undervisning og kvaligtets tilsynet, med et særligt fokus på
Svinninge og Gislinge i område Katrinedal. Det handler om, at levere
faglig resultater og trivsel. Kvalificerede hjælp til at løfte niveauet.
Madordningen fra Odsherred starter op igen efter sommerferien.
Mælkeordningen vil ændre sig lidt, det er nu en elevopgave (5.-6
klasser) i stedet for en pedel opgave at fordele mælke til de forskellige
klasser.
Gislinge: Nyansættelse lærer Mark Sørensen til den 1.8.20. Martin
Bayne forsætter som vikar.
Tuse: Nyansættelser Anette Andersen overflyttes til Udby fra Tuse pr.
1.8 Claus Schlütter Nielsen ansættes pr. 1.8 Udby:
Udby: Overflyt fra Tuse til Udby Pædagog Anette Najak. Fastansættelse af barselsvikar fra Tuse pr. 1.6.20 Maria Gerild.

Bestyrelsen: Ikke yderligere.

Døftelse: kan vi gøre noget aktivt, for at få eleverne til at deltage i skolebestyrelsesmøderne? Kunne man forestille sig, at eleverne på den enkelte skole
kunne deltage i mødet? To repræsentanter fra trivselsrådet.
Punkt 7

Bestyrelsens møderække for kommende skoleår:
Se bilag. Til forslag møderække for kommende skoleår.

Møderækken blev vedtaget – se herunder/sidste side.
Punkt 8

Punkt 9

Evt.
•

Evt. Lukket punkt

Intet
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Intet

Punkt 10

Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde(r)
Evaluering af forældrefidus evt. med forældredeltagelse

Næste mødedatoer/skoleåret 20/21:
Aftales på mødet d. 25.6 under punkt 7.
Kommende skolebestyrelsesmøde række:
Torsdag den 27.8.20 - Udby
Mandag den 28.9.20 – Gislinge
Tirsdag den 27.10.20 - Svinninge
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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