Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 10/8. kl. 18.00-20.00
i Tølløse Hjortholmvej 9b
Der er spisning fra kl. 17.30

Fraværende: Christian fra Tølløse

Mødeted:
Hjortholmvej 9b
Tølløse
Formandens int.:

Mødeleder: Aftales på mødet

Referat
Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 18.00
Referat/aftaler
Punkt 1.
Kl. 18.05
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast

Referat

Tilstede fra afdelingerne: (F)=Forældre (M)=Medarbejder
Ugerløse: Karina(F) Tølløse: Thomas(M), St. Merløse Susanne(M), Stestrup: Bella(F), St.
Merløse Tanja(F) Vipperød: Dan(M) Martin(F), Ågerup Erling(M) Edvard(F)

Alle
Formand og bestyrelse

Ledere: Ole fra Ågerup og Lis fra Vipperød,
Der skal findes en suppleant for Tølløse. Vi mangler forældre-repræsentant for
specialklasserækken.

Punkt 2.
Kl. 18.15
Ansvarlig:

Konstituering

Referat

Tanja er valgt som bestyrelsesformand, Edvard er valgt som næstformand

Alle
Skolebestyrelsen konstituerer sig

Alle skolerepræsentanterne skal skrive en kort præsentation af sig selv og sende en et foto.
Der skal opsættes så alle forældrene kan kontaktes.

Punkt 3.
Kl. 18.30
Ansvarlig:

Forretningsorden
Per
Der udarbejdes en forretningsorden

Referat

Per vil udarbejde et udkast til forretningsorden og Martin fra bestyrelsen tjekker op.

Punkt 2.
Kl. 18.45
Ansvarlig:

Nyt omkring elevrådene
?
Nyt fra elevrådet. Orientering om hvordan elevrådet tænkes i fremtiden.
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Mødeted:
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Tølløse
Formandens int.:

Hvem i SB vil være ansvarlig for elevrådet?
Referat

Pia – Leder afd St. Merløse bliver ansvarlig for Elevrådet. Der skrives et punkt til
forretningsorden med forslag om, at eleverne er med hver gang eller, når det er relevant og
når eleverne har behovet.
Der planlægges med 4 fælles møder mellem Pia og bestyrelsen gennem skoleåret

Punkt 3.
Kl. 18.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Principper for elevflyt mellem matriklerne

Punkt 4.
Kl. 19.10
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Ledelsesrepræsentation i bestyrelsen

Ledelsen
Der nedsættes et udvalg der udarbejder et forslag til et princip omkring elevflyt mellem
matriklerne.
Bella, Martin, Tanja og Edvard er med i dette udvalg.

Per


Martin Orbitsø Asp deltager fast i bestyrelsen



Den der er leder på afdelingen hvor mødet holdes deltager



Leder deltager hvis der er punkter på hvor deltagelse giver mening.

Beslutning:

Martin Asp PLN-leder er med på hvert møde sammen med Per.

Punkt 5
Kl. 19.20
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Økonomi. Budget 16 – opdatering på faktuel status

Referat

Der er hentet en god del af underskuddet for dette skoleår og der er en forventning om at vi
går i 0kr dec. 2016. Der skal allerede nu tænkes over, hvordan og hvilke punkter der skal
prioriteres i kommende skoleår.

Punkt 6.
Kl. 19.40
Ansvarlig:

Orientering om børnetal for skolestartere skoleåret 17/18

Formål:

Per og Tina (adm. Leder)
Orientering om skolens økonomiske situation
Formål: At skolebestyrelsen løbende får indsigt og viden om hvordan økonomien udvikler sig,
hen mod sammenlægningen.

Per

Formålet med punktet er at vi i SB ved hvordan det ser ud med mulige nye børnehaveklasser
i vores område. Endelig indskrivning slutter først midt i januar.
Referat/aftaler Per vedhæfter dette dokument til referatet. Kan der findes statistik for tilflyttere i distriktet?
Hvorfor forlader nogle elever/forældre skolen? Der kan laves et spørgeskema, som sendes til
forældre og elever.
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Næste møde

Tirsdag d. 6/9 i Merløse.
Spisning 17.30
Mødestart kl. 18.00
Referat/aftaler Punkter til næste møde:
Valg af forældrerepræsentant til afd forældreråd.
Forretningsorden til godkendelse
Hvordan kommer vi i gang med branding af skolen? Der skal laves en fast arbejdsgruppe.
Punkt 8
Evt.
Kl. 19.55
Opsamling
Referat/aftaler
Kommende punkter til mødet i det nye skoleår
Per 16. august 2016

