Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 13.09.17
kl. 18.00-20.00
i St. Merløse

Fraværende:
Mødeleder: Aftales på mødet

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

Nyt/punkt til og fra elevrådet
18.05
Alle

Referat

Mødes i slutningen af september. Elevrådet har besluttet, at indsatsområdet er:
mundhygiejne. 3 elever kommer til at deltage i arbejdet med drop mop

Punkt 2.
Kl. 18.05
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast
18.15
Alle
Formand og bestyrelse

Referat

Midlertidig løsning på pædagogisk leder i Stestrup: Erling (TR) skal varetage en
koordinerende funktion frem til jul eksempelvis: Forældrehenvendelser, elevsager…
Direktør Ulrik Schmidt har været på første tur rundt på afdelingerne.
Lærernes dag 5/10.

Punkt 3.
Kl. 18.15
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Nyt fra afd. Merløse

Beslutning:

Pia
Herunder orientering om svampesagen

Efter prøvetagninger fremgik det, at der ikke var skimmelsvamp, men at det har været
manglende rengøring gennem mange år. Svampesagen er nu endt med, at der primært kun
skulle gøres rent. Der er flyttet rundt på lokalebrug for, at der kunne rengøres fx
gymnastiksal og madkundskab. En interaktiv tavle flyttes til Ugerløse.
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Punkt 4.
Kl. 18.35
Ansvarlig:

Høringssvar Kommunens budget
18.45
Per og Tanja

Sagsfremstilling/formål

Orientering fra borgermødet d. 7/9.
Vi skal udarbejde et høringssvar ang. kommunens budget. Høringsperioden er fra d. 7-21/9.
Det bliver førstebehandlet i aften d. 6/9, og det endelige høringsmateriale udkommer d. 7/9
Det foreløbige kan findes her https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2018/1behandling-af-budget-2018-2021/
Jeg udsender link til det endelige når det er klar.

Referat
Beslutning:

Per gennemgik samlet oversigt over budget.
Martin påbegynder udkast. Martin, Dan, Per og Lars mødes 19/9. 16.15 i Tølløse. Input
sendes til Martin.

Punkt 5
Kl. 19.05
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Nedsættelse af udvalg der arbejder med retningslinjer

Referat

Per
Jeg foreslår at vi nedsætter et udvalg der fortsætter arbejdet med principper
Vi skal bruge Kildevang og Elverdam som inspiration.
Der ud over er der inspirationsmateriale Holbæk By Skole. Aftalt på sidste SB vedhæftet
Der skal skabes overblik over hvilke principper, der ligger fra de 2 gamle skoler.
Procesplan for arbejdet med retningslinjer udarbejdes.
Pædagogiske ledere sender de tidligere anvendte retningslinjer til SB. Udvalg bestående af
Martin, Christian, Lars og Per påbegynder arbejdet.
Retningslinjerne skal fremgå på hjemmesiden – Marianne Klarskov er tovholder på dette.

Punkt 6.
Kl. 19.15
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Orientering om beslutning omkring udlægning af kompetencen til SB til placering af
lukkedage SFO
Per

Beslutning:

Samtlige skolebestyrelsen ønskede ikke kompetencen.

Punkt 7.
Kl. 19.20
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Orientering om initiativsag i byrådet ang. Viften i Vipperød

På sidste SB lavede vi udkast til høringssvar som jeg indsendte.
I sagen om lukkedage godkendte et flertal i udvalget indstilling i sagen om, at forslaget om at
forældre- og skolebestyrelserne får kompetence til, at beslutte antallet og placeringen af lukkedage i
kommunens dagtilbud og SFO’er ikke gennemføres. Det vil sige, at rammerne for beslutninger om
lukkedage er uændrede.

Per
Et byrådsmedlem fra Venstre forslår at det kommunale SFO2 tilbud i Vipperød lukkes til
fordel for Viften. Orientering herom.
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Beslutning:

Tanja sender åbent læserbrev til SB til orientering. Der opfordres til at flere deltager i
debatten.

Punkt 8.
Kl. 19.30
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Orientering om karakterer afgangsprøverne
Per
På sidste SB vedtog vi at se på karaktererne fra afgangsprøverne 2017
Per orienterer

Beslutning:

Der skal arbejdes med målsætning ang. karakterer for ex matematik/dansk. Dette sættes på
som punkt for SB.

Punkt 9.
Kl. 19.45
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Opfølgning på Drop mop workshop

Beslutning:

Arbejdsgruppe: Pia, Tanja, Lars og Astrid. Forældrene står for workshoppene. Relevante
opslag sendes til Marianne Klarskov. Planlægningsmøde d. 19/9. 17-19 i Merløse.

Punkt 10.
Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Eventuelt

Tanja og Pia
5/10 17-19 Tølløse: Christian, Tanja og Birthe
10/10 17-19 Vipperød Martin, Tanja og Lars?

Kommende punkter til mødet i det nye skoleår
• Potentielle elever til kommende 0. klasse
• Årshjul
• Opgørelse over aflyste lektioner
Møderække:
24/10-17, 13/11-17, 14/12-17, 17/1-18, 20/2-18, 12/3-18, 12/4-18, 16/5-18 og 12/6-18.

