Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 24.10.18
kl. 18.00-20.00
på Afdeling Tølløse

Fraværende: Stine Veng, Erling, Stine, Camilla Duelund,
Mødeleder: Tanja

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

Punkt 1.
Kl. 18.05
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Velkommen til vores to nye ledere Gitte Tonn (Vipperød) og Susan Svejgaard Andersen
(Ågerup)
Per
Vi byder velkommen til vores to nye ledere

Punkt 2.
Kl. 18.20
Ansvarlig:

Orientering om Momo challenge

Referat

Pia havde hørt om et barn, der var begyndt at betale til et amerikansk telefonnummer. Pia
kontaktede Red Barnet og blev vejledt til ikke at tale det op, men orienterer forældre og få
dem til at tale med deres børn om deres digitale adfærd. Der er mulighed for at kontakte
SSP, hvis

Punkt 3.
Kl. 18.30
Ansvarlig:

Nyt/punkt til og fra elevrådet

Præsentation af Gitte Tonn og Susan Andersen

Per og Gitte
Orientering om et fænomen blandt børn
Bliv klogere her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/ekspert-om-skraemmende-momodet-er-vores-egne-boern-der-deler#!/

Pia
Orientering om årets opstart

Referat

Der er ikke afholdt fælles elevråd siden sidst. 7/11 er næste fællesmøde i Ugerløse og
bestyrelsen er velkommen til at deltage.
Alle afdelinger er på forskellig vis så småt i gang med at lave trivselspatrulje på
afdelingerne.

Punkt 4
Kl. 18.40

Teknologiforståelse Merløse
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Ansvarlig:

Pia

Sagsfremstilling/formål
Referat

Orientering om, at afd. Merløse har fået midler til projekt ang. teknologiforståelse.
Bilag vedhæftet.
Projektet teknologiforståelse indarbejdes i den aldersintegrerede undervisning på
mellemtrinnet. Projektet tager udgangspunkt i et fag; teknologiforståelse. I projektet ligger
sparring og efteruddannelse af personalet. Ved deltagelse i projektet er vi med til at præge
lovgivningen.
Bestyrelsen godkender, at afd. Merløse deltager i projektet. Tanja skriver udtalelse og
sætter Per/Pia på cc.

Beslutning:

Punkt 5.
Kl. 18.55
Ansvarlig:

Digital mobning

Referat

Der ønskes en drøftelse af mobilpolitik i skolebestyrelsen. Der opfordres til, at der i
klasserådene opsættes digitale spilleregler. Evidens om, hvordan børn påvirkes af brug af
den digitale verden, kunne inddrages. Der arbejdes eksempelvis i uge 6 med digital
dannelse. Tillægget til strategien er godkendt til at gå videre til elevrådet. Herefter tages
den op igen på skolebestyrelsesmøde.

Punkt 6
Kl. 19.15
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Forældrehenvendelse SFO Merløse

Per og Pia
Vi er blevet opmærksomme på at vores antimobbestrategi er mangelfuld omkring digital
mobning.
Tillæg til strategien vedhæftet.

Per og Pia
Kære skolebestyrelse
Kan det virkeligt være rigtigt??
Vores to piger går henholdsvis i 4. og 5. klasse på Kildedamsskolen afd. Store Merløse. Da vi bor et
godt stykke udenfor byen tager de bussen hver dag kl. 7.
Det betyder at de er på skolen allerede kl. 7.15. De kan faktisk godt li at gå i skole og vil gerne være
der til tiden.
Da de ikke er tilmeldt SFOen mere kan de ikke få lov at komme inden for, hvor der er varmt og tørt
indtil kl er 7.50.
For ca en uge siden stod de, sammen med andre børn, på gangen ved gymnastik salen, på grund af
dårligt vejr. Men da smed Pia dem ud uden at give dem et alternativ.
Vi har før spurgt Pia om vi kan finde en løsning, men har fået blankt afslag, med den melding om at
det skal bestemmes på et "højere" sted. Det tænker jeg er hos jer.
Nu bliver det efterår og vinter. Hvis de ikke må komme ind må jeg meddele at de bliver nød til at
tage bussen en time senere og først være i klasserne ca. 8.15.
Det er ikke holdbart for hverken dem, klassekammeraterne eller lærerne.
Man undres også når skolen er åben om aften for borgere men ikke for vores børn om morgenen.
Jeg håber der kan findes en løsning, hvor de kan komme ind på skolen. Vores børn kan ikke være de
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eneste med denne udfordring.

Referat
Beslutning:

Tilsynspligten gælder for de børn, der er berettiget til skolebuskort.
Per kontakter forældrene

Punkt 7.
Kl. 19.25
Ansvarlig:

Byggesager Merløse og Stestrup
Byggesag ang. flytning af SFO2 Tølløse
Per
Orientering om status på de to store byggesager omkring 56 bygningen Merløse og
renovering af afd. Stestrup.
Orientering omkring status på flytning af SFO2 Tølløse

Referat

På kommunalbestyrelsesmøde d. 24/10 tages beslutning om mulig renovering af 56
bygningen i Merløse samt renovering af afd. Stestrup.
Der lægges op til, at ”Møllevang” får eget aktivitetscenter som en del af bygningen, men der
kunne være mulighed for at tænke samarbejde mellem skole og aktivitetscenter.
Stestrup er udvalgt som 1 af 5 områder. Børnehus og skole lægges sammen i nuværende
skolebygning. Fritidsbrugere, skole og børnehus er indtænkt i et samlet projekt.
SFO2 flyttes til 43-bygningens stueetagen. Ungdomsskolen skal være i kælderen. For at få
plads til musikskolen, etableres et nyt lokale i festsalen.

Punkt 8.
Kl. 19.45
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Evaluering af dialogmødet

Beslutning:

Næste dialogmøde kan styres mere stramt fx opdelt i et antal temaer med tidsansættelse
for at nå at behandle alle punkter ordentligt.

Punkt 9.
Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Eventuelt

alle
Dialogen var god, men udvalget kom med en dagsorden. Det oplevedes som en reel dialog,
men de var åbne og lyttende. Udvalget fik ikke svar, som de forventede af skolebestyrelsen,
udvalget lyttede. Per meldte tilbage til bestyrelsen, at det talstærke fremmøde virkede
positivt.

Husk at sætte nyt fra afdelingen på næste dagsorden.

Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Møder i
skoleåret
2018/2019

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 24.10.18
kl. 18.00-20.00
på Afdeling Tølløse

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.

Punkter til næste møde:
• Mobilpolitik
• Principper for forældresamarbejdet - Hvordan inddrager vi forældrene mere i skolens hverdag –
evt. frivillighedskatalog.
• Der blev drøftet deltagelse af elevrødder på skolebestyrelsesmøder. Punktet skal sættes på som
punkt på kommende SB-møder
• Henvendelse til kommunalbestyrelsen ang. tilkøb af morgenmodul i sfo.

