Tidspunkt: Bestyrelsesmøde onsdag d. 26.05.2021 - kl. 18.30 - 21.00.

Sted:

Vi mødes i samlingssalen i Tuse (to x til højre ved indgangen – dvs
lige efter biblioteket)

Deltagere: Forældrerepr.:
Christina Hardis
Jens Güthler Kristiansen
Jens Schmidt Læssøe
Kim Bundgård
Mads Møldum (næstfmd)
Martin Læssøe (fmd)
Sean Lind Mørk
Elevrepr.:
August 8A
Sebastian 8A
Magnus 7g
Andres 7g

Medarbejderrepr.:
Charlotte Thomhav, Tuse
Betina Eldam, Svinninge.
Thomas D. Bruun, Udby
Søren Hansen, Gislinge (afbud)
Ledelse:
Ib Krogh, skoleleder
Palle Spånhede, pæd.leder, ref.
Laila Meng Hansen, adm.leder deltager i punkter omkring økonomi.
Gæster: Kommende bestyrelsesmedlemmer pr. 1.8. fra Svinninge,
Gislinge og Tuse/Udby er inviteret, særligt med henblik på punkt
3.

Punkt A
Godkendelse af dagsorden d. 26.05.21
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Dagsorden godkendt
Punkt B
Godkendelse af referat fra d. 22.04.21
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Referat godkendt
Punkt 1
Ansvarlig
Fremstilling
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Velkommen samt kort præsentation
ML/IK
Bestyrelsesformand Martin Læssøe byder velkommen og præsenterer formål
og plan for mødet.
Endvidere kort om konstituering og overlevering af gældende forretningsorden, principper og politikker til de kommende bestyrelser, der hver især har
mulighed for at fortsætte, tilpasse eller se bort fra disse. (jf. bilag)

Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling

Regnskab og budget
LMH/IK
Kort orientering om forventet regnskab 2021 pr. hhv. 31.7.21 og 31.12.21.
De nye skoler vil få særskilt orientering om budget og regnskab i perioden
1.8 – 31.12 på et af de første bestyrelsesmøder efter 1.8.

Beslutning

Regnskabet pr 31/7 for den samlede Katrinedalskole viser et mindre forbrug
på 1.0-1.5 mill kr. Fordelingen mellem de tre nye skoler er ikke opgjort, men
alle skoler vil få overført mindre forbrug.
Administrativ regnskabsmedarbejder, Laila Meng Hansen, kommer gerne
rundt på de nye skoler i august/september for nærmere præsentation af
budgettet pr. 1.8-31.12, herunder mulighed for løbende regnskab.

Punkt 3

Korte meddelelser og orientering om:
•

•

Ansvarlig
Fremstilling

Ud- og indskrivning af elever (se bilag) Formanden orienterede om nu-

værende bestyrelsesønske om at følge elevudviklingen på de enkelte skoler,
herunder sikre tidlig og hurtig handling hvis der ses bekymrende tendenser.
Ansættelser og overflytninger samt evt. vakante stillinger Skoleleder
orienterede kort om, at alle stillinger til kommende skoleår er besat.

Alle

Formanden orienterede om nuværende bestyrelsesønske om at følge elevudviklingen på de enkelte skoler, herunder sikre tidlig og hurtig handling hvis
der ses bekymrende tendenser.
Elev ind og udskrivning pr. 26.4 følger det normale mønster med få elevflyt.
Katrinedalskolerne er alle på plads vedr ansættelser for kommende skoleår.
(Der kan dog fortsat komme opsigelser, men det håber vi naturligvis ikke)

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

Beslutning

Frihedsforsøg på folkeskoler i Holbæk
IK/Christina Maria Alling Wulff, kommunal Programleder for frihedsforsøget
Orientering om kommunal status på tids- og procesplan for frihedsforsøg,
herunder nationale- og kommunale hegnspæle.
De nye bestyrelser mødes i eget lokale, hvor drøftelse om frihedsforsøg m.v.
fortsættes. Se endvidere bilag til fra de respektive skoler.

Christina var desværre forhindret i at deltage – hun vil i stedet deltage i kommende møder i de nye bestyrelser hvis der er ønske om dette. De nye skoler
kontakter Christina hurtigst muligt for aftale.
De tre kommende bestyrelser gik i eget lokale med mulighed for at indlede
eller fortsætte drøftelse om hhv, frihedsforsøb, begyndende konstituering
e.a.
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Kort pause
De kommende bestyrelser anvises lokale for fortsat drøftelse. Nuværende bestyrelse af afslutter mødet/punkterne 5, 6 og 7.
Punkt 5

Evt.

Ved fremsendelse af næste dagsorden, til afsluttende møde, ønskes en tilbagemelding om deltagelse, da forplejning herefter tilpasses.
Punkt 6

Evt. Lukket punkt

Punkt 7

Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde

Næste mødedatoer/skoleåret 20/21:Tirsdag den 22.6.21 – Svinninge
Punkt 4
Frihedsforsøg på folkeskoler i Holbæk – Hvad ønsker vi at drøfte viGenoptadere og/eller undersøge nærmere
get møde i
de kommende bestyrelser
Ansvarlig
IK, AB og RH (i samarbejde med Christina M. A. Wulff)
Fremstilling Hvad ønsker vi at drøfte videre og/eller undersøge nærmere. Er der noget
der bør prioriteres og aftales nu/hurtigt eller skal der bruges tid på at kvalificere ideer og forslag yderligere?
Beslutning(opTuse- og Udby skole
mærksomhedspunkKonstituering:
ter:
Første bestyrelsesmøde for Tuse- og Udby skole i det nye skoleår blev aftalt

til onsdag d. 25.8.
Forretningsorden gennemgås som det første på mødet, hvorefter valg til formand og næstformand m/k foretages.
To forældrerepræsentanter har tilkendegivet ønske om opstilling til hhv formand og næstformand m/k. Endelig afgørelse træffes d. 25.8 hvor også nye
elevrepræsentanter er valgt.
Frihedsforsøg:
Det blev drøftet, at bestryrelsens opgave i forhold til frihedsforsøget især er,
at kvalificere ideer og tiltag på overordnet skoleniveau. Dette kan ske konkret, men også i principper, som skolen herefter løbende tilstræber virkeliggøre i handlinger.
Der blev konkret drøftet og besluttet, at den kommende bestyrelsen ønsker
et enkelt oplæg om:
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-

kortere skoledag for alle - eller nogle elever, fx udskoling.
Mulighed for flere to-lærertimer – hvor og hvor meget?
kortere elevpauser (obs. på bustider der måske kan/skal tilpasses!)
mange børn, forældre og medarbejdere har udtrykt ønske om en anderledes
og mere varieret skoledag – hvordan kunne det se ud?

Det blev endvidere drøftet, hvorledes bestyrelsen har mulighed for at angive
en retning for skolens budget, herunder i forhold til undervisningsmidler
og/eller læringscenter/bibliotek – fx i form af et såkaldt ”maker space”.
Kommende bestyrelse ønsker at drøfte mulighed for deltagelse i forældremøder i klasserne. Hvordan kan det organiseret? Skolen udsender snarest muligt en liste og mødedatoer for alle klasser/grupper.
Den kommende bestyrelse ser endvidere de nuværende principper igennem
til mødet den 25.8.
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