Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
mandag d. 20.08.18
kl. 17.30-20.00
på Afdeling St. Merløse

Fraværende: Thomas Hornstrup, Dennis,
Mødeleder: Tanja

Referat
Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 18.00
Referat/aftaler Godkendt

Punkt 1.
Kl. 18.05
Ansvarlig:
sagsfremstillin
g
Referat

Konstituering
Per
SB konstituerer sig
Formand:
Formanden er ordstyrer v. skolebystyrelsesmøderne, deltager i møder i kommunen, laver
dagsorden og samarbejder med de andre skolebestyrelser i Holbæk Kommune, møder m.
daginstitutioner. Det kunne være en mulighed at formand og næstformand deler opgaver
Tanja stillede op som formand og blev valgt. Birte og Martin stillede op som næstformand:
Formand: Tanja blev valgt
Næstformand: Martin blev valgt efter afstemning.

Punkt 2.
Kl. 18.25
Ansvarlig:
sagsfremstillin
g
Referat

Nyt/punkt til og fra elevrådet
Alle
Orientering og spørgsmål vedr. elevrådets plan for arbejdet med mobning
Pia (pæd.leder Merløse) orienterede om elevrådets opbygning. Elevrådet har budt ind i
arbejdet med udarbejdelse af handleplan mod mobning og har efterfølgende haft den ude i
alle klasser. Elevrådet ønskede at arbejde med, at der blev uddannet elever til en
mobbepatrulje. D. 29/8 kommer Danske Skoleelever ud på skolen og holder kursus for
elevrådet. Om eftermiddagen ønskes deltagelse af skolebestyrelsesrepræsentanter i en
time. 12.-30 -13.30. Tanja (Merløse) og Stine (Ugerløse), Birte (Tølløse) deltager d. 29/8.
Der er afsat 10.000 kr. til det fælles elevråd.
Elevrådet skal inddrages, når der er punkter, der er relevante for deres deltagelse.
Der blev drøftet deltagelse af elevrødder på skolebestyrelsesmøder. Punktet skal sættes på
som punkt på kommende SB-møder.
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Punkt 3
Kl. 18.40
Ansvarlig:

Møde med det politiske udvalg

Sagsfremstilling/formål

Det politiske udvalg vil her i efteråret mødes med alle skolebestyrelserne, hvor
dagsordenen er evaluering af strukturen.
De kommer hos os d. 25/9 fra kl. 19-21. Jeg foreslår derfor at vi flytter vores møde d. 18/9
til d. 25/9.
Vi er ligeledes blevet inviteret til dialogmøde med dagtibud/skolebestyrelserne d. 20/11.
Per trak forslaget om flytning af møde tilbage. Der ønskes, at Per udsender elevprognosetal
inden mødet d. 18/9.
Mødet d. 18/9 fastholdes og ligeledes mødet d. 25/9. Per henstiller til, at skolebestyrelsen
møder talstærkt op begge dage.

Referat
Beslutning

Punkt 4.
Kl. 18.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Referat

Per

Hvad gør vi for at fastholde elever i forhold til de private skoler?
Alle
Vi starter en snak op omkring, hvad vi kan gøre for at sikre at folkeskolen bliver det
naturlige skolevalg.
Forbered gerne noget til mødet.
Hvad kan vi gøre for, at folkeskolen bliver det naturlige valg?
Bestyrelsen luftede ideer: vi har også dygtige elever, rummer mangfoldigheden i
befolkningen, folkeskolen har et særligt værdigrundlag, der skal laves infomøder før
privatskolerne holder deres, afdelingens ry spiller ind for forældrene, intensiver
samarbejdet mellem fødeskoler og udskolingsskoler. Forældrene skal også fortælle den
gode historie om folkeskolen, når de bliver mødt af fordomme. Start den gode fortælling i
daginstitutionerne, profiler afdelingen med det særlige kendetegn.
Politikerne skal melde klart ud, at de ikke vil lukke afdelinger, dette skal SB huske til mødet
m. politikerne.
”Brug folkeskolen” kunne være en mulighed at kontakte, Tanja har en kontakt, vi kan
samarbejde med.

Beslutning

Der nedsættes stående arbejdsgruppe i skolebestyrelsen, der arbejder videre med punktet.
Der arbejdes med værdier og de gode historier.
Udvalg: Lars, Tanja, Per, pæd.leder rep., Christian, Birte, Camilla, Stine Ågerup, Stine
Ugerløse. Per indkalder til første møde.

Punkt 5.
Kl. 19.30
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Hvordan tildeles ressourcer til specialområdet og hvad er proceduren for
placering/visitering af elever på specialskoler
Per
SB har ønsket at få et overblik over hvordan ressourcerne bruges på specialområdet, og
hvordan placering/visiteringen foregår.
Per kommer med et oplæg.
Med udgangspunkt i Folkeskolelovens §20.2: Specialundervisning er mere end 12 lektioner

Referat:
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pr. uge.
Internt på Kildedamsskolen er der 2 tilbud: z-klasse I Tølløse (elever m. socio- og
emotionelle udfordringer og x-klasse) i Ugerløse (elever m. generelle
indlæringsvanskeligheder).
Kommunen har specialiserede tilbud på: Børnespecialcenter 1 og 2, hvilket er tilbud for
elever m. socio- og emotionelle udfordringer samt sværere handicaps.
Undløse skole-behandlingshjem for tidlig skade, omsorgssvigtede elever.
Per er visiterende myndighed.

Punkt 6.
Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Eventuelt

YP orienterede om etablering af ”Gåbus” på afdeling Tølløse.
Per sender listen over forældremøder til skolebestyrelsen. Der ønskes deltagelse af
skolebestyrelsesmedlemmer på afdelingerne.

Beslutning:
Møder i
skoleåret
2018/2019

20/8-18, 18/9-18, 24/10-18, 22/11-18, 10/12-18, 15/1-19, 20/2-19, 14/3-19, 8/4-19,
14/5-19, 19/6-19.

Kommende punkter til mødet i det nye skoleår

-

Principper for forældresamarbejdet - Hvordan inddrager vi forældrene mere i skolens hverdag –
evt. frivillighedskatalog.
Hvad gør vi for at fastholde elever i forhold til de private skoler.
Hvordan tildeles ressourcer til specialområdet og hvad er proceduren for placering/visitering af
elever på specialskoler.
I det nye skoleår bliver skolebestyrelsen inviteret til evaluering af den nuværende skolestruktur.
Der blev drøftet deltagelse af elevrødder på skolebestyrelsesmøder. Punktet skal sættes på som
punkt på kommende SB-møder

