Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 8/2 kl. 18.00-20.00
i Ågerup

Mødeted:
Ågerup
Formandens int.:

Der er fra kl. 17.30 mulighed for at smøre sig en mad.

Referat
Fraværende: Erling, Bella, Karina, Martin, Ole,Christian

Mødeleder: Tanja Lange

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

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast
Alle
Formand og bestyrelse
Orientering om sendt høringssvar angående nedsættelse af pædagogernes til i
undervisningen fra 12 til 9 timer

Referat

Per har inddraget tilbagemeldinger fra bestyrelse og høringssvar er sendt. Tilfredshed med
processen.
Glostrup Skole har kontaktet Tanja vedr. erfagruppe omkring matrikelskoler første møde d.
8/3. Tanja videresender henvendelsen til SB. Tanja har ikke mulighed for at deltage i mødet.

Punkt 2.
Kl. 18.15
Ansvarlig:

Værdier og visioner for Kildedamsskolen

Sagsfremstilling/formål
Referat

Vi mangler at få opsat nogle overordnede værdier og visioner for Kildedamsskolen.
Det er ikke et langt dokument, men en retningssætning bl.a. til vores hjemmeside

Beslutning:

Per

Invitation til at et udvalg skriver på værdier og visioner. Merløse har inddraget forældreråd,
der har givet input til dette. Per ønsker et forord/et kort overordnet værdigrundlag til at
læse alle principperne efterfølgende.
Forslag: at lave workshop i skolebestyrelsen, der har temaet: værdier og visioner.
Vigtigt med inddragelse af medarbejdere og elever. At omsætte visioner/værdier til praksis
skal efterfølgende iværksættes på afdelingerne. Per sætter punktet på ledermøde:
inddragelse af medarbejdere.
Per og Tanja fastsætter mødedato for workshop.

Punkt 3
Kl. 18.25
Ansvarlig:

Ensretning af hytteture og Lejrskoler

Sagsfremstilling/formål

Skolebestyrelse skal vedtage om de vil tilslutte sig ændring i praksis og tildeling

Per

Nuværende ordning
3. årgang – hyttetur 300 kr. pr. elev
5. årgang – lejrskole 800 kr. pr. elev
8. årgang - lejrskole 900 kr. pr. elev
Beløbene er incl. udgifter m.m. for de deltagende lærere.
Ny ordning
Det indstilles til skolebestyrelse, at man som elev på Kildedamsskolen kommer på to lejrture. En fra
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0.-6. Klasse og en gang i 7.-8. Klasse.
Der gives 800 kr. pr. elev pr. tur.
Lejrturene er med 3-4 overnatninger

Referat

Beslutning:

Der har været stor forskel på, hvornår der har været gennemført lejrture på afdelingerne.
Besparelsen ligger i, at de deltagende lærere er inkluderet i beløbet. Dan gav udtryk for at
lærerne gerne ville have blevet hørt. Dette er en serviceforringelse. Dan ville hellere have råd
til at købe materiale end komme på lejrture. Pers svar: da kommunalbestyrelsen ikke
ønskede at bortskaffe lejrskole, ser han ikke, at det er en mulighed.
Forældrebetaling skal inddrages i retningslinje for lejrture. Forældrebetaling: Der opkræves
75 kr. pr. barn pr. døgn. Indsættes i principper for lejrskole.
Ny ordning blev vedtaget:
Elever på Kildedamsskolen kommer på to lejrture. En fra 0.-6. Klasse og en gang i 7.-8.
Klasse.
Der gives 800 kr. pr. elev pr. tur.
Lejrturene er med 3-4 overnatninger.

Punkt 4.
Kl. 18.40

Udsendelse i høring
Omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Per
Kære skolebestyrelser, bestyrelse i Ung Holbæk og MED-udvalg i Ung Holbæk
Udvalget for Uddannelse og job besluttede på deres seneste møde at sende forslag til omlægning af
UngHolbæk Fritid og forebyggelse i høring forud for politisk beslutning. Høringsparter er foruden
skolebestyrelserne i de fire distrikter, bestyrelse og MED-udvalg i for Ung Holbæk.
Forud for høringsfasen har der været en dialogrunde, hvor alle distrikter har været inviteret til dialog
med udvalget.
Vedhæftet er:




Forslaget om omlægning af UngHolbæk Fritid og forebyggelse
Opsamling på dialogrunden
Beskrivelse af de to modeller

I bedes sende høringssvarene retur til Mette Gammelgaard på megam@holb.dk senest den 24. februar
2017.
3 bilag vedhæftet

Beslutning:

Per laver høringssvar og udsender til SB senest d. 22. februar for tilbagemeldinger inden
afsendelse d. 24. februar.

Punkt 5.
Kl. 19.00

Orientering om møde mellem formænd og næstformænd
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Tanja

Beslutning:

Gruppen var enige om at stå sammen om at bakke hinanden op, da ”Nok er nok”. Det er en
fordring, at politikerne tager beslutninger. Gruppen vil inddrage pressen for at råbe
politikerne op. Et stormøde har været på tale, men er ikke blevet besluttet. Alle
skolebestyrelser er pressede af den økonomiske situation. Ny mødedato 23/3. Ønskede
punkter sendes til Tanja.

Formænd og næstformænd for alle fire områder har holdet et møde d. 25/1 ang. skolernes økonomi.
Der gives til mødet en orientering om mødets udfald.

1/3 17.30-19.30 Dialogmøde mellem ”Udvalget for læring og trivsel” og SB. Invitation er
sendt fra Per

Punkt 6.
Kl. 19.15
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Mobbepolitik

Punkt 7.
Kl. 19.30
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Budget 17

Per og udvalg
Der udsendes senere det foreløbige materiale fra udvalget
Per indkalder det siddende udvalg. Tanja har reserveret et kursusforløb ”Drop mop” fra
Skole og forældre. AKT-lærerdeltage + pædagogiske ledere skal gerne Jo flere deltagere des
bedre. Tanja foreslår d. 7/3 eller 5/4. Tanja udsender materialet til SB med hjælp fra Per.

Per og Tina
Budget eftersendes i morgen fredag
43,7 mio. skal de 4 skoler samlet spare i budget 17. Budget for skolen: skolen går ud af 2017
med et underskud på 3,5mio., hvis tiltagene i den iværksatte handleplan holder.
Dækning af kendt fravær har betydet et overskud på 500.000 som indarbejdet i budget 17.
Der er taget højde for rammebesparelser
1,9 bruges til it + yderligere 400.000
Budget gennemgået med udfordringer. Dette budget vil medføre personalereduktioner.
Tildelingen er beregnet ud fra elevtal. De pædagogiske leder fordeler efterfølgende beløbet
på afdelingen.
Forbruget på 800.000 til it velvidende, at der er underskud.
Bestyrelsen godkender budgettet uden handlinger for 3,5 mio.
Bestyrelsen udtrykker stor bekymring for besparelse på undervisningsmaterialer herunder
materialer til praktiske fag. Fremtidige besparelser på AKT vejledere og vejledere var
ligeledes en bekymring. Bestyrelsen er kraftigt bekymret for om, der kan drives ordentlig
skole for dette budget. Bekymringen går på, at beløbet til undervisningsmaterialer er stærkt
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reduceret.
Opgørelse over kendt fravær ønskes.

Punkt 8.
Kl. 19.10
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Eventuelt
Alle
Der har været stiftende generalforsamling for oprettelse af friskole på afdeling Stestrup.

Kommende mødedatoer 7/3, 5/4, 15/5 og 14/6
Kommende punkter til mødet i det nye skoleår
Principper for vikardækning
Bestyrelsens rolle – hvad kan/må vi? Tanja laver sagsfremstilling.
Skoleparathed - artikel http://www.b.dk/kommentarer/er-dit-barn-laeringsparat-inspiration-fra-australiensskolesystem

Workshop med overordnede værdier og visioner for Kildedamsskolen

