Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 20.02.19
kl. 18.00-20.00
på Afdeling St. Merløse

Fraværende: Stine og Stine
Mødeleder: Tanja

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

Nyt/punkt til og fra elevrådet

Referat

Der er udsendt referat til SB fra sidste elevrådsmøde. Der arbejdes med den 1.4. som er
trivselsdag på alle afdelinger.

Punkt 2.
Kl. 18.10
Ansvarlig:

Nyt fra afd. Merløse

Referat

Handleplan mod mobning og arbejdet med digitale medier. Pia har sammen med Yvonne
været til konference om digital dannelse. Der afholdes workshop i Merløse den. 21.2. (Børns
vilkår) for 4. – 6. klasse og deres forældre + lærere.
Snak om forskellen på at invitere og indkalde og dermed stille krav til forældrene.
Plan for renovering af afdeling Merløse er præsenteret i dag. De fleste ønsker er opfyldt.
Planlagt færdig til efterårsferien.

Punkt 3.
Kl. 18.20
Ansvarlig:

Henvendelse dagtilbud

Sagsfremstilling/formål

Jeg skriver til dig i regi af Formand for dagtilbud i Område Kildedam.

Alle

Alle

På dagtilbud er vi lovreguleret og på den måde forpligtet til at have principper
omkring samarbejdet med skolen, og vi er klar over at I har en anden ramme for
det.
Dagtilbud er jeres vigtigste kunde, og vi er vores vigtigste aftager af børn vi
ønsker at give en god oplevelse igennem det kommunale tilbud, og vi vil derfor
gerne invitere jer indenfor i arbejdet omkring principperne.
Jeg forestiller mig at vi gør det at der vil være 3-4 repræsentanter fra dagtilbud
og 3-4 repræsentanter fra skolebestyrelsen til at drøfte rammerne omkring
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principperne i en workshop eller to alt efter hvad der skal til, og derfra komme
med et forslag der kan tages tilbage til de to bestyrelser til et nik.
I dagtilbud går vi meget op i at principperne ikke skal være mere firkantede end
at de lokale tilbud både store og små kan finde sig selv i dem, og derfor vil vi
gerne lave de helt overordnede sammen med jer, så de lokale forældreråd
efterfølgende kan tage fat lokalt sammen med de lokale ledelser og blive mere
operationelle.
Kan du lokke nogle til at deltage? Du må meget gerne sende mig deres
mailadresser, så indkalder jeg til første workshop.
Kaja har meldt ind at hun stiller sig til rådighed for at sikre at vi ikke træder ind
over en ledelsesmæssig opgave.
De bedste hilsner
Anne Marie Antonsen
Formand for område Kildedam – dagtilbud

Referat

Vi kan bruge dette til at forsøge at sikre, at vi får så mange elever som muligt fra
børnehaven.
Per svarer Anne Marie Antonsen

Beslutning:

Udvalg: Stine, Lars og Per

Punkt 4
Kl. 18.40
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Orientering om ledelse
Per
Så er alle lederstillingerne besat. Kort orientering
Pædagogiske ledere Vibeke Karstoft Hansen er ansat i Ågerup pr. 17.12.18 og Jonas Vad
1.2.19 i Ugerløse.

Beslutning:
Punkt 5
Kl. 18.50
Ansvarlig:

Regnskab 2018 og budget 2019

Sagsfremstilling/formål
Referat

Resultat 2018 fremlægges
Budget 2019 til godkendelse
2018 sluttede med et overskud på 220.000. Pga. nyt økonomisystem (SD til KMD) var der
fejl. Der var budgetteret med et mindre underskud. Sfo’en er forældrebetalt, og der må
derfor ikke være overskud på denne konto. Hvis skolen får dette overskud, går pengene til
Sfo.
Der er blevet indkøbt chrome-books til flere afdelinger (bla. 1 : 1 i udskolingen) og nogle
møbler til alle afdelinger.
Undervisningsmiddelbudgettet er brugt på alle afdelinger.

Tina og Per
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2019: Økonomiark er blevet ensrettet på skoleområdet. Siden 2016 har skolen fået 226
elever færre og dermed også færre penge. Derudover har der også været besparelser.
Det kommende år vil der måske være 63 færre elever end i år.
Der forventes et underskud på 6 mill. kr., hvor der er taget højde for reguleret fald i elevtal.
Måske tre 7. klasser i Tølløse og to ekstra klasser i z-rækken.
Undervisningsmiddelbeløbet beregnes ud fra elevtal.
Sfo’en er forældrebetalt og skal derfor bruges til Sfo. Regulering af beløb i løbet af året (4
gange). Aktivitetspenge følger barnet og dermed afdelingerne.
Budget til godkendelse ved næste møde.
Beslutning:
Punkt 6
Kl. 19.20
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Referat

Orientering om beslutning om røgfri skole og forbud mod energidrik
Per
Til jeres orientering, så besluttede Udvalget for Børn og Skole d. 30. januar 2019, efter høring i skolebestyrelserne, at indføre hhv. røgfri skoletid og forbud mod energidrik på kommunens skoler fra starten af skoleåret 2019/2020.
Dok. Ang. beslutning vedhæftet
Per orienterede
Sundhedspolitikken skrives sammen af de to eksisterende politikker inden sommerferien.

Beslutning:
Punkt 7
Kl. 19.30
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Tilbagemelding fra dialogmødet 15/1
Per
d. 15/1 havde vi åbent dialogmøde med udvalget for børn og skole. Temaet var
skolestruktur.
Der deltog ca. 40 personer til mødet. Der var gode snakke og politikkerne var nysgerrige.
Udmeldingen fra mødet var at, hvis der skal bruges penge på folkeskolen, skal de ikke
bruges på strukturændring.
Alt i alt et godt møde.

Beslutning:
Punkt 8
Kl. 19.45
Ansvarlig:

Kommende børnehaveklasser

Sagsfremstilling/formål
Referat

Status på skoleindskrivning til kommende børnehaveklasser

Per

Der startes børnehaveklasser på alle afdelinger, dog skal der ses på klassen i Ågerup, hvor
der er 6 elever.
På afdelingerne med de små klasser ændres i strukturen omkring klassedannelse.
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Beslutning:
Punkt 9.
Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Eventuelt

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.

Tilsynskursus fra ”Børn og forældre” meldes ud fra Tanja.
Ønske om nyt fra afdelingerne.

Punkter til næste møde:
Mobilpolitik
Ønske om punkt med nyt fra afdelingerne hver gang.
Timefordelingsplan

