Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
torsdag d. 14.03.19
kl. 18.00-20.00
på Afdeling Stestrup

Fraværende: Jeanne, Hanne, Christian
Mødeleder: Tanja

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

Nyt/punkt til og fra elevrådet

Referat

Med fælles møde. Elevrådet forbereder i øjeblikket trivselsdagen. Workshop om digital
trivsel på Merløse gik ok, synes elevrådet. Valgt formand og næstformand.
Elevrådet var glade for at Stine deltog.

Punkt 2.
Kl. 18.15
Ansvarlig:

Nyt fra afd. Stestrup

Referat

Ny TR til august, da Erling ikke fortsætter. Mange sygemeldinger og vikarer i indskolingen.
Der er ansat ny lærer i indskolingen. Andre lærere er på vej tilbage. Vikarerne har været
gode og meget fleksible. Mellemtrin har aftalt god mødestruktur, hvor der er mulighed for
at mødes i klasse-, afdelings- og fagteam.
I sfo er der flere tiltag i forhold til udvikling.
Byggeriproces er planlagt. Børnehuset skal være på skolen. Der kommer flere børn og
voksne på matriklen. Det bliver godt. Alle lokale borgere bliver inviteret til at komme med
ønsker til byggeriet – dialogmøde den 5.maj.
Eleverne på mellemtrinnet involveres, da afdelingen har samarbejde med dansk byggeri.
Fælles personalemøde mellem skole og dagtilbud.
Jimi inviterer snarest til afdelingsrådsmøde.
Projekt med børnehuset om børn i sorg. Fælles personalemøde om dette.

Punkt 3.
Kl. 18.25
Ansvarlig:

Godkendelse af budget

Sagsfremstilling/formål
Referat

Budget 2019 er udsendt tidligere og også vedhæftet denne dagsorden

Stine

Jimi

Tina og Per

Afsat penge til 1-1 chromebooks på mellemtrin på alle afdelinger i løbet af foråret.
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2 z-klasser mere det kommende år.
Beslutning:

Godkendt

Punkt 4
Kl. 18.45
Ansvarlig:

Hvad er den rette model for tilbagemelding fra afdelingerne

Sagsfremstilling/formål

På sidste SB talte vi om, hvordan får vi tilbagemeldinger fra de forskellige afdelinger. Er den
nuværende model nok, hvor vi hører fra en afdeling når vi holder møde der. Eller skal vi
lave en ny model.
Forslag om at relevante informationer i nyhedsbreve fra pædagogiske ledere kan lægges på
intra. Hvad er relevant for skolebestyrelsen? Et punkt på sb-mødet hver gang med relevant
info fra de forskellige afdelinger.
Orientering fra Per.
Skal vi være bedre til at få nogle relevante punkter på dagsordenen?
Orienteringspunkt på dagsordenen med information fra ledelse og formand.

Referat

Beslutning:

Tanja

Punkt 5
Kl. 19.05
Ansvarlig:

Orientering om justeringerne i folkeskolereformen

Sagsfremstilling/formål
Referat

Per orienterer om justeringerne i folkeskolereformen. Pt. er den i høring, og den forventes
vedtaget i april.
13 initiativer i tre grupper. Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledage. Øget faglighed
og kvalitet. Øget frihed.
Indskoling: Dagen afkortes med 3 lektioner om ugen. Tages fra den understøttende
undervisning.
Afkortning af skoledag:
Mellemtrin: fra 33 til 31 lektioner
Udskoling: Fra 35 til 33 lektioner
Der tilføres ekstra midler til sfo pga afkortet dag i indskoling
Fra 2020: ændringer i flere forskellige fag.
Hå/De som valgfag. To-årigt med prøve.
Læseindsats
IT og medier, innovation, entreprenørskab – reducere faglige bindinger
Færre vikarer og justeret kompetencedækning

Beslutning:

Link til justeret folkeskolereform i referatet og ministeriets vejledende læseplan
https://gallery.mailchimp.com/cbe76e577618aecdd1b4e5a11/files/f1d0f146-a5c7-44fdb4a0bee139aae9d0/Præsentation_til_sekretariatet_for_Kvalitetsforum_februar_2019_web.pdf

Per
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Punkt 6
Kl. 19.25
Ansvarlig:

Timefordelingsplanen

Sagsfremstilling/formål
Referat

Godkendelse af timefordelingsplan, med forbehold for justeringerne i reformen vedtages.

Beslutning:

Godkendelse næste møde

Punkt 7
Kl. 19.35
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Tilbagemelding fra workshop børns vilkår. Digital dannelse

Beslutning:

Skolebestyrelsen ønsker emnet taget op på alle afdelinger.

Punkt 8
Kl. 19.45
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat
Beslutning:

Tilsynskurset

Punkt 9.
Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Eventuelt

Beslutning:

Skolebestyrelsen ønsker at deltage i kommende pædagogiske dage.

Per

Indkolings timefordeling: Der nedsættes 2 lektioner i understøttende og 1 faglektion
Mellemtrin: 31 lektioner med 2 lektioner med to voksne

Tanja
Tanja informerer om Workshoppen.
Meget relevant. Cases med diskussion om bla. deling af billeder/videoer fra
omklædningsrum og spil.
Fælles pædagogisk dag for SFO med emnet: den digitale dimension.

Tanja
Pt. ser det ud til at blive d. 8/4. Tanja redegør.

Møde kl. 17 – 20 i Ugerløse

Rum til fællesskab, Holbæk kommune – der kan søges penge senest den 22.4.
Ideer sendes til Birthe.
Personaledag den 14.9.
Arbejdsgruppe omkring fastholdelse af elever i folkeskolen indkaldes.
Nye medlemmer i Børn og skoleudvalget: Morten Bjørn
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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
Oversigt over økonomi for elever i specialtilbud
Timefordelingsplan
Personaledag den 14.9.
Rum til fællesskab – der kan søges midler

