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Mødeleder: Tanja

Henning Møller

Referat
Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 18.00
Referat/aftaler Godkendt og referatet ligger på intra.
Punkt 1.
Kl. 18.05
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast
Alle
Formand og bestyrelse

Referat

PG har møde på onsdag 11/1 i Elletoften (børnehave i Ugerløse) med forældre til kommende
0. klasse. Det vil blive drøftet om, de 6 mulige forældre ønsker at begynde samlet på en
afdeling. Der er pladser på alle afdelinger og forældrene har fri mulighed for at vælge
afdeling.

Punkt 2.
Kl. 18.15
Ansvarlig:

Gennemgang af budget 17

Sagsfremstilling/formål
Referat

Gennemgang af forudsætningerne og budget 17

Per Tina

Tildelingen til Kildedamsskolen blev gennemgået. 20% af budgettet (KPMG faktoren)
indreguleres hurtigere og herved blev budgettet yderligere reduceret med ekstra 1,9 mio. I
2017 er der et merforbrug på 6,2 mio. Skoleledergruppen arbejder i forhold til politikerne
på, at det er en politisk beslutning, der er påkrævet. Meldingen er klar fra politisk hold;
budgettet skal holdes. Der er et forventet overskud for2016 på 1 mio.
Der er prioriteret, at der bliver brugt midler på undervisningsmidler 2 mio og it. Samlet
udfordring i alt 5,4 mio.
Per laver en skrivelse til personalet om budgettet.

Beslutning:

Punkt 3
Kl.18.45
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Orientering om skimmelsvamp på af. Merløse
Per
Per og Pia har været til møde hos vækst og bæredygtighed omkring skimmelsvamp


Der indstilles sanering af fagbygning og 1964-bygning. Økonomi til sanering findes i
renoveringspulje for 2017 (anlægspulje). Med hensyn til 1956-bygningen, så
iværksættes en proces med at belyse om det giver merværdi at ombygge bygningen,
så den rummer funktioner, der kan anvendes af kommunens borgere på tværs af alle
aldersgrupper, skole, foreninger m.v. Arbejdet med 1956-bygningen forventes
igangsat februar 2017. Relevante aktører bliver inddraget i processen.
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Sagen sendes til orientering til Udvalget for Læring og Trivsel i januar 2017.
Det forventes at den politiske behandling bliver 25. januar 2017.
Sanering forventes iværksat primo 2017, efter politisk behandling og udbud af
saneringsopgaven.

Referat:

Orientering givet. 56-bygninge er stort set rømmet. Kun gymnastiksal og madkundskab
benyttes. Sanering og renovering ligger til afgørelse. Forventet politisk beslutning d. 25/1
2017.

Punkt 3
Kl. 19.05
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Principper for klassedannelse

Beslutning:

Per og udvalg
Se bilag
. Et bestyrelsesmedlem forespurgte om at lave prioritering i punkterne. Der blev ikke lavet
prioritering i punkterne, da det ville binde for meget
Godkendt med følgende tilføjelse: ”Der tages i videst muligt omfang hensyn til særlige
forhold ang. den enkelte elev”.

Punkt 4.
Kl. 19.20
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Ref:

Principper for klasseskift

Beslutning:

Princippet med indskrevne ændringer tages op på næste møde. Se bilag.

Punkt 5.
Kl. 19.40
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Oprettelse af § 20.stk. 2 tilbud

Ref:

Dagbehandlingstilbudsbeskrivelse er under udarbejdelse og skal ikke godkendes
kommunalt, da det er et internt tilbud. Tilbuddet kommer til at være i samarbejde mellem
Børneindsatsen. Klassen placeres på en af afdelingerne.

Punkt 6.
Kl. 19.50
Ansvarlig:

Eventuelt

Per og udvalg
Se bilag
Bilaget blev drøftet og ændringer er tilføjet. Ved evaluering i 2017 medtages faktuelle tal på
antal af klasseskift.

Per
Vi er i gang med at se på muligheden for at oprette et dagbehandlingslignende tilbud for at
mindske udgiften til specialiserede tilbud. Orientering herom.

Høringssvar: Skolebestyrelsen udarbejder et høringssvar.
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Bla. Skal der være mad til SB møderne? Ikke nødvendigt. Kaffe/te/vand og en småkage
ønskes.
Klassestørrelser – Tina laver den.

Kommende mødedatoer 8/2, 7/3, 5/4, 15/5 og 14/6
Beslutning:

Kommende punkter til mødet i det nye skoleår
Principper for vikardækning
Mobbepolitik udvalget arbejder videre. Per indkalder til møde.
Bestyrelsens rolle – hvad kan/må vi? Tanja laver sagsfremstilling.

