Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 17.01.18
kl. 18.00-20.00
i Tølløse

Afbud: Jeanne, Karina
Mødeleder: Tanja

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

Nyt/punkt til og fra elevrådet

Referat

Vi beder om en status fra Pia eller Ole til næste møde.

Punkt 2.
Kl. 18.05
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast

Alle

Alle
Formand og bestyrelse

Referat

Henvendelse fra forælder om det er muligt, at der kan komme lys på fodgængerfelt på
Tølløsevej ved afd. Tølløse.
Christian og Per går videre med sagen.

Punkt 3
Kl. 18.10
Ansvarlig:

Nyt fra afdelingen

Referat

Udskolingselever arbejder med den almindelige og praktiske projektopgave i øjeblikket.
Dårlig luft på mellemtrins- og SFO-lokaler. Der skal udbedres ventilationsanlæg. Vækst og
bæredygtighed er involveret.
Der kan opsættes en CO2-måler (grøn, gul og rød). Opfordring til lærere og klasser om at
lufte ud. Gitte undersøger om hvor vi kan få/købe CO2- målere.

Punkt 4.
Kl. 18.25
Ansvarlig:

Regnskab 17 og Budget 2018

Pædagogisk leder Tølløse
Nyt fra afdelingen

Tina og Per
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Sagsfremstilling/formål

Godkendelse af budget 2018. Vi arbejder pt. på højtryk for at lave et budget. Kommunen er overgået
fra SD til KMD, hvilke har givet et administrativt arbejdspres. Vi arbejder på højtryk. Det udsendes
senest på mødedagen. Det beklager vi, men det er det muliges kunst.

Referat

Der er et overskud i 2017 på 775.000, hvoraf de ca. 500.000 er overførsler på de forskellige
afdelinger.
I 2018 forventes et underskud på ca. 4 mio. Vi kan ikke drifte Kildedamsskolen under ca.99
mio.
Vi skal holde skole for 20,5 mio. mindre i 2018 end regnskab 2015.
Kommunens kompetenceudviklingspulje skal bl.a. bruges til linjefagsuddannelse for lærere.

Beslutning:

Budget 2018 taget til efterretning og skal behandles igen på næste sb-møde.

Punkt 5
Kl. 18.55
Ansvarlig:

Orientering forflyttelse af pædagoger

Sagsfremstilling/formål
Referat

Orientering om den igangværende proces if. reduktionen af skolepædagoger grunder
budgetforlig 2018
Der skal overflyttes SFO-personale fra skolen til dagtilbud. Pga. vakante stillinger ender det
med en pædagog.

Per

Beslutning:

Punkt 6
Kl. 19.00
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Referat

Valg til SB
Tanja Per
Vi skal i gang med at forberede valget i foråretProces vedlagt
Kontakt til dagstilbudsbestyrelserne om forældre til kommende børnehaveklassebørn har
lyst til at stille op til sb.
Per skriver ud til forældre i uge 6.
Valgbestyrelse vælges næste møde.
Facebook og intra bruges til info og opfordring fra nuværende sb.medlemmer (Tanja) til at
nye forældre melder sig.

Beslutning:
Punkt 7
Kl. 19.15
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Kvalitetsrapport
Per
Gennemgang af Kildedamsskolens Kvalitetsrapport. SB skal komme med udtalelse til
kvalitetsrapporten
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Vedhæftet
Referat

Alle afdelinger ligger over kommunens måltal i forhold til social trivsel. De bundne prøver er
steget fra 14/15 til 16/17. Trods uro og besparelser ser det fint ud. Det er lærernes
fortjeneste at kvaliteten stadig er høj. Nationale test: vi har ikke formået at hæve de
svageste elever, men de ellers ser det fint ud.

Beslutning:

Per sammenskriver kommentarer og sender til godkendelse i sb.

Punkt 8
Kl. 19.30
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Kommende børnehaveklasser
Per
Der fremlægges tal for indmeldte børn til kommende børnehaveklasser. SB ser på tallene
og arbejder på løsninger i de områder, der giver strukturelle udfordringer.
Indskrivning slutter den d. 15. januar, og umiddelbart efter udsendes bilag med indmeldte
børn.

Referat:

Per orienterer om tallene på de forskellige afdelinger. Det blev besluttet at alle kommende
børnehaveklasseelever starter op på den afdeling, hvor de er indskrevet. SB vedtog at der
arbejdes på en samordnet indskolingsmodel på de små afdelinger. Det gøres for at sikre at
der også i fremtiden er et skoletilbud i lokalområderne. Vi har også små årgange i
fremtiden, og det vil vi med den nye model gøre os parate til. Modellen skal sikre sig at de
små afdelinger bliver pædagogisk og økonomisk bæredygtige.
Arbejdet med at finde nye indskolingsmodeller begynder hurtigst muligt. Det anbefales at
der hentes inspiration i Merløse.

Beslutning:

Punkt 9
Kl. 19.50
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Eventuelt
Per
Tanja har henvendt sig til Sine Agerholm, som er positiv i forhold til besøg af ”Udvalget for
børn og skole”. Tanja vender tilbage på næste møde.

Beslutning:
Kommende punkter til mødet i det nye skoleår
- Princip for skift mellem afdelinger.
- Digital trivsel – i forbindelse med Drop-mob
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Skolebestyrelsesvalg 2018 – Tidsplan
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Tidspunkt

Handling

Uge 6 (5.februar - 9.feb. 2018)

Fagcenteret (FC) udarbejder opslag om skolebestyrelsesvalget og
lægger på Holbaek.dk,
Skolerne lægger opslaget på egen hjemmeside og Intra.

Februar-marts 2018

Skolebestyrelserne (skoleleder og afgående formand)
udnævner en valgbestyrelse.

Senest 2. torsdag i marts (8.marts 2018)

Valgbestyrelsen meddeler forældrene skriftligt om frister og
tidspunkter for valget og sørger for offentliggørelse på
skolens hjemmeside.

Valgbestyrelsen fastlægger:

-periode, hvor valglister over opstillings- og
stemmeberettiget er tilgængelige på skolen, så forældre
med stemmeret og valgbarhed kan sikre sig, at de er opført
på listen eller kan søge skolelederen om optagelse på
listen.
-periode/tidspunkt, hvor der er adgang for opstilling af
kandidater. Kandidatopstilling kan altid ske ved direkte
henvendelse til skolens leder samt ved enten et fælles
valgmøde eller på forældremøder. Kandidater der opstilles
på forældremøder skal indberettes til skolens leder inden
fristens udløb.

-frist for afhjælpning af evt. mangler ved opstilling.
-frist for underretning til en kandidat om opstillingen, hvis
personen ikke selv har meldt sig, samt frist for, hvornår en
kandidat skal have tilkendegivet, at opstilling ikke ønskes.
-frist for aftale om fredsvalg. Valgbestyrelsen kan udsætte
fristen, hvis der er behov for afhjælpning af evt. mangler.
Resultatet af et evt. fredsvalg bekendtgøres på skolens
hjemmeside umiddelbart efter fredsvalget.
-frist for kandidaters indlevering af beskrivelse, som
udsendes til forældrene i forbindelse med afstemningen.
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-afstemningsperiode: Skriftlig orientering til forældrene
om afstemningen og udsendelse af afstemningsmateriale
skal ske senest 10 dage før fristen for stemmeaflevering.

Inden udgangen af maj (31.maj 2018)

Valget skal være afsluttet.

Hvis der ikke er fredsvalg:

Forældrene orienteres om afstemningen og får adgang
til stemmemateriale mindst 10 dage før fristen for
aflevering af stemmer.
Skolerne har mulighed for at benytte elektronisk afstemning
via SkoleIntra.
Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes
aflevering af deres ’profiler’ og kan fastsætte grænser for
omfanget heraf. Skolelederen kan offentliggøre
kandidaternes beskrivelse på skolens hjemmeside.
Senest medio maj (2018)

Afstemningen skal være afsluttet.

Umiddelbart efter afstemningens afslutning

Optælling: Valgbestyrelsen tæller stemmer, underretter de valgte +
Fagcenteret (anjpo@holb.dk).

Senest 10 dage efter valget/afstemningen

Klager: Klager over valg af forældrerepræsentanter,
herunder om afslag på optagelse på valglisten, skal indgives
skriftligt inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse til
Byrådet.

Maj-juni 2018.

Skolens leder indkalder til konstituerende møde.

Ultimo juni 2018,

Valgets resultater skal være offentliggjort på skolens
hjemmeside.

D. 1. august 2018

Den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder.

