Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
mandag d. 10.12.18
kl. 18.00-20.00
på Afdeling Vipperød
Der vil blive serveret lidt julemad

Fraværende: Stine, Jeanne, Erling
Mødeleder: Tanja

Referat
Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 19.00
Referat/aftaler Godkendt
Punkt 1.
Kl. 19.05
Ansvarlig:

Nyt/punkt til og fra elevrådet

Referat

Intet nyt

Punkt 2.
Kl. 19.10
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Tilbagemelding fra udvalget ”Folkeskolen - det naturlige valg”

Alle

Per, Stine, Yvonne
Udvalget melder ideerne fra mødet tilbage til SB

Per informerede om et projekt m. foreningen ”Brug folkeskolen ”, hvor en repræsentant ville
arbejde for at få flere til at bruge folkeskolen. Kommunalbestyrelsen ønskede dog ikke at
støtte dette.
Ideer der blev drøftet, var bl.a. profilskole med udgangspunkt i værdier og ikke bare linjer.
Samme udvalg afholder møde i januar.
Inddragelse af andre samarbejdsflader eksempelvis daginstitutioner for, at folkeskolen
bliver det naturlige valg. Vi ønskede ligeledes at iværksætte et tættere samarbejde med
daginstitutionerne fx vejledere eller pæd. leder deltager på forældremøde i
daginstitutionerne og fortæller om folkeskolen.

Beslutning:
Punkt 3
Kl. 19.25
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Henvendelse til kommunalbestyrelsen ang. tilkøb af morgenmodul i sfo

Referat

Martin laver oplæg.

Tanja
På sidste SB vedtog vi, at vi skal lave en henvendelse til kommunalbestyrelsen ang. tilkøb af
morgenmodul til SFO.
En sådan skal udfærdiges.
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Beslutning:

Punkt 4
Kl. 19.35
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Skolebestyrelsesmøde
mandag d. 10.12.18
kl. 18.00-20.00
på Afdeling Vipperød

Der opfordres til en større fleksibilitet i forhold til sfo-tilbuddets. Moduler. Der er børn, der
kommer i klemme i forhold til bustransport.
Konsekvensen af fleksibiliteten kan blive, at normeringen bliver ringere og dermed bliver sfotilbuddet dårligere.
Udsættes til næste SB

Status på planlagte vikartimer
Per
Der fremlægges opgørelse for aflyste og vikar-timer
Lars har fået henvendelse ang. planlagte vikar-timer.
Per orienterede:
Tølløse 10,89%, Vipperød 9,12%, Ugerløse 5,2%, St. Merløse har indregnet vikar i
skemalægningen 0%, Stestrup 20,65%, Ågerup 9,48%
Stresssygemeldinger er ledelsen opmærksomme på. Manglen på AKT er også en faktor, der
spiller ind på fraværet.

Beslutning:

Skolebestyrelsen (Tanja) skriver til Udvalget for børn vedr. presset på læringsmiljøet grundet
manglen af pædagoger på mellemtrinnet.

Punkt 5
Kl. 19.40
Ansvarlig:

Estimeret resultat 2018 og budget 2019

Sagsfremstilling/formål
Referat

Vi er ved at have resultat 2018 klar.
Budget 2019 fremlægges
Resultat for 2018: Underskud på 2.231.635 mio som forventet. Der har ikke været reduceret
i undervisningsmidlerne tildelt til afdelingerne.
Budget 2019 falder vores budget med yderligere 3.322.993. I det foreløbige budget udgør
nedgangen i elevtallet 810.000 kr.
Der arbejdes på at kommunalbestyrelsen vil nedsætte lærernes undervisningstimetal med
en lektion. Forberedelsen til der svarer til den nedsatte lektion, skal bruges til at forberede
feedback.
Til næste møde vises historikken for, hvad elevtildelingen har været.

Tina

Beslutning:

Punkt 6.
Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfrem-

Eventuelt

SB-mødet d. 15/1 2019 aflyses muligvis grundet ekstra dialogmøde. Per skriver til
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stilling:

Skolebestyrelsesmøde
mandag d. 10.12.18
kl. 18.00-20.00
på Afdeling Vipperød

bestyrelsen, når han har den endelige dato for dialogmøde.
Forældreintra er ikke opdateret med den nye bestyrelse og mailadresser. Tina Birkedal
retter til.

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.

Punkter til næste møde:
• Principper for forældresamarbejdet - Hvordan inddrager vi forældrene mere i skolens hverdag –
evt. frivillighedskatalog.
• Digital mobning; forandringsteoretisk metode benyttes

