Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 23/11 kl. 18.00-20.00
i Ugerløse

Mødeted:
Ugerløse
Formandens int.:

Fraværende:
Astrid,

Mødeleder: Tanja Lange

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

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast
Alle
Formand og bestyrelse

Referat
Punkt 2.
Kl. 18.15
Ansvarlig:

Gennemgang af BR4 og Budget 17

Referat

BR 4 Et underskud er vendt til et overskud, som forventes at holde. Budget 17 Der sker et
fald i tildelingen for 2017 både i skolen og SFO-regi. Der blev gennemgået forventet budget
for de kommende år 2017-2020. Et skøn er, at budget 2017 mangler vi ca. 8,5 mio.kr.

Punkt 3
Kl. 18.35
Ansvarlig:
Formål:

Forslag om at flytte eleverne fra Ugerløse, Merløse, Stestrup til Tølløse efter 5. klasse

Tina og Per
Vi gennemgår BudgetRevision 4 (2016)
Gennemgang af forudsætningerne for budget 17, og det foreløbige budget 17

Per
Formålet med punktet er at vi i tager stilling tilflytning af eleverne et år tidligere.
Baggrunden for flytningen er, at nuværende 5/6 er samlæst på afdeling Ugerløse. Der er 9
elever i 5 klasse, som flytter til Tølløse sammen med de 6. klasser de har været samlæst med.
Nuværende 5. klasser i Tølløse er med 28 i hver klasse. De ekstra elever betyder, at der skal
laves ny klassedannelse i Tølløse.
Budget 17-20 giver os en udfordring der kræver, at vi gør noget for at minimere antallet af
klasser. Ved at flytte de tre klasser et år tidligere, vil vi kunne reducere med en klasse
svarende til en udgift på ca. 700.000 kr. Forslaget er ment som en permanent løsning.
Proceduren er sådan at det det politiske udvalg, der tager den endelige beslutning. Vi skal
lave en eventuel indstilling til udvalget.

Personalet på afd. Merløse har sendt en mail til mig som er vedlagt som bilag
Børnetal for de kommende år vedlagt som bilag
Referat/aftaler Der blev stemt om forslaget. 9 imod og 5 undlod at stemme. Ingen stemte for.
Forslaget nedstemt

Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Punkt 4.
Kl. 19.15
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Referat

Beslutning:

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 23/11 kl. 18.00-20.00
i Ugerløse

Mødeted:
Ugerløse
Formandens int.:

Kommende 0. klasser
Per
Vi skal se på, hvor vi vil oprette 0. klasser ud fra børnetal, og de tilkendegivelser vi kender.
Ajourført fordeling:
Tølløse
Stestrup
Ugerløse
Merløse
Vipperød
Ågerup
Kildedamsskolen, i alt

42
17
11(måske kun 7)
16
25
21
132

I fremtiden må vi have nogle retningslinjer for, hvor mange der skal være tilsluttet den
lokale skoleafd. før der oprettes 0-klasser. Skal et minimum være 14 el 15? Der skal også
laves retningslinjer for, hvor eleverne så rykkes hen.
Afstemning: Om oprettelse af 0.kl. på Ugerløse afd. eller ej.
2 stemte for at der oprettes 0.kl. på alle afdelinger
3 stemte for at der ikke skal være 0.kl i Ugerløse.
8 stemte blank
Per arbejder vider.

Punkt 5
Kl. 19.45
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Hvad er er SB’s holdning til at reducere timetallet i forhold til mulighederne i paragraf 16b
i folkeskoleloven
Per
Vil vi som SB indstille til udvalget, at vi af pædagogiske grunde ønsker muligheden for at
anvende §16b
Lovteksten
§ 16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet
udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en
mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og
3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte
klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.
Stk. 2. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal
kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 5 2), eller i et andet
relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

Referat
Beslutning:

Per arbejder videre på en tilkendegivelse. Vi skal være opmærksom på SFO.
Bestyrelsen giver Per mulighed for at arbejde videre med dette pkt.

Holbæk
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Punkt X.
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 23/11 kl. 18.00-20.00
i Ugerløse

Orientering om skimmelsvamp på af. Merløse
Punktet flyttet til næste møde
Per
Per og Pia har været til møde hos vækst og bæredygtighed omkring skimmelsvamp
Vedhæftet notat eftersendes, da det på tidspunktet for udsendelse af dagsorden ikke er
modtaget fra ’vækst og bæredygtighed’

Beslutning:
Punkt 5.
Kl. 20.00
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Mødeted:
Ugerløse
Formandens int.:

Eventuelt

Kommende punkter til mødet i det nye skoleår

