Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
tirsdag d. 20.02.18
kl. 18.00-20.00
i Stestrup

Fraværende: Afbud Gitte, afbud Martin, Astrid
Mødeleder: Tanja

Dagsorden
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

Referat

I forbindelse med kommunens budget 18 er det besluttet, at der kommunalt skal laves en
aftale omkring lærernes arbejdstid. Den skal være udgiftsneutral. Samtidig kører OK 18.

Punkt 2.
Kl. 18.15
Ansvarlig:

Nyt/punkt til og fra elevrådet

Referat

Per orienterede om elevrådsarbejdet via referatet fra sidste fælles elevrådsmøde.

Punkt 3.
Kl. 18.30
Ansvarlig:

Præsentation af nyansat leder på afd. Stestrup Jimi Willesen

Referat

Afd. Stestrup har klaret situationen uden leder fint. Man glæder sig til at få en leder igen.
Jimi præsenterede sig selv. Har været ansat på Bramsnæsvig Skole.

Punkt 4.
Kl. 18.45
Ansvarlig:

Uddelegering af 16b

Sagsfremstilling/formål

Udvalget stiller SB spørgsmålet om de stadig ønsker at have kompetencen ift. 16b
§16b i folkeskoleloven er retten til at lave kortere skoledag ved at to voksne er tilstede i det timetal
som skoledagen nedsættes med.
Nuværende praksis er vedhæftet som bilag.
Brev fra kommunalbestyrelsen vedlagt som bilag

Referat

Per
Per informerer om hvad der pt. arbejdes på i elevrådet

Alle
Jimi deltager på mødet og præsenterer sig for SB

Per

Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
tirsdag d. 20.02.18
kl. 18.00-20.00
i Stestrup

Beslutning:

Skolebestyrelsen ønsker stadig at have kompetencen ift. §16.b

Punkt 5
Kl. 18.55
Ansvarlig:

Alkoholpolitik til forældrearrangementer

Sagsfremstilling/formål

Vi har ikke på Kildedamsskolen lavet en politik ang. alkoholservering til arrangementer hvor
elever og forældre deltager.
Praksis på de to gamle skoler har været forskellig. Jeg forslår at vi ikke serverer alkohol til
disse arrangementer.

Referat
Beslutning:

Per

Der må ikke serveres alkohol til arrangementer på skolen, hvor der er elever tilstede. Det
gælder både arrangementer, som skolen arrangerer og forældrene arrangerer. Per
orienterer forældrene på intra. Nedenstående skriv er sat på intra.
Dette er SB alkoholpolitik ved arrangementer hvor der er børn:
Alkohol på Kildedamsskolen.
På Kildedamsskolen må der ikke drikkes alkohol, når der er børn til stede.
På alle afdelingerne er der forbud mod at indtage alkohol til alle sammenkomster og fester,
når der er børn til stede. Det gælder såvel skole-SFO-fester med personaledeltagelse, som
forældrearrangementer i skolens lokaler.

Punkt 6.
Kl. 19.10
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Orientering om justeringer i lederstrukturen på Kildedamsskolen

Punkt 7.
Kl. 19.10
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Principper for skift mellem afdelinger

Per
Fra 1/3 vil skole og SFO på afdeling Stestrup og Ugerløse have en leder på hver af
afdelingerne. Dvs. den pædagogiske leder både er leder af SFO og skole
I Merløse, Ugerløse og Stestrup vil der være én leder for både skole og SFO.

Per
Det har været et ønske af genbesøge SB’s principper for klasseskift og skift mellem
afdelingerne.
vedhætet

Beslutning:

Formuleringen af princippet er i orden. Det er vigtigt, at der tages hensyn i de enkelte
tilfælde.

Punkt 8.
Kl. 19.30
Ansvarlig:

Budget 2018
Tina

Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Sagsfremstilling:

Skolebestyrelsesmøde
tirsdag d. 20.02.18
kl. 18.00-20.00
i Stestrup

SB bad på sidste møde om at godkendelsen af budgettet blev udsat til dette møde.
Derfor skal SB tage stilling til godkendelse af budgettet.

Beslutning:

Der er ikke ændret i tallene siden sidste møde. Dvs. der er stadig budgetteret med et
underskud på 4,17 mill.
Budgettet er godkendt med kommentar: Det tildelte budget er urealistisk lavt.

Punkt 9
Kl. 19.45
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Kommende valg til SB

Punkt 10
Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Evt.

Per
Orientering om processen
Der har været info om valget på forældreintra i uge 6.
Valgbestyrelse: Per, Martin og Birthe
Der holdes valgmøder i uge 11 og 12
På valg: Astrid, Karina, Birthe, Dennis, Gitte (Dennis og Birthe stiller op igen)
Valg på Tølløse, Ugerløse specialklasserække, Ugerløse, Stestrup og Ågerup
Suppleantvalg alle steder

Per
SB’s bemærkninger til kvalitetsrapporten
Per har skrevet bemærkninger til de fire mål i kvalitetsrapporten. Per sender
bemærkningerne sammen med referatet.

Kommende punkter :
Ceposundersøgelsen

