Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
tirsdag d. 12.06.18
kl. 17.30-20.00
på Hjortholmvej 9b, Tølløse

Fraværende: Gitte, Maj-Britt afbud, Dorthe, Birthe afbud, Karina afbud
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

Vi skal være mere opmærksomme på at få elevrådet med til møder, hvor det er relevant.

Punkt 2.
Kl. 19.15
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast

Alle

Alle
Formand og bestyrelse

Referat

Intet

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

Forespørgsel fra afd. Merløse omkring turnusordning omkring medarbejdere i SB

Punkt 4
Kl. 19.35
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Høring om effektivisering og besparelsesstrategi

Per
I Merløse oplever man større engagement omkring arbejdet med SB på afdelingen.
Derfor ønsker afd. Merløse at få lov til at fortsætte turnus omkring medarbejdere i SB.

Merløse får lov til at fortsætte den nuværende løsning i et år mere.

Per
Økonomiudvalget har i dag besluttet at sende effektiviseringsforslag for ca. 22,5 mio. kr. i høring.
Høringen omfatter også nævn, råd, bestyrelser mv.
Som en opfølgning på nedenstående mail, skriver jeg derfor til jer, så I kan sikre, at jeres respektive
bestyrelser, råd, nævn og udvalg bliver orienteret om muligheden for at afgive høringssvar.
I kan læse effektiviseringsforslag og afgive høringssvar på denne side:
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/effektiviseringsforslag-2020/
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Klik på linket herover. Vi skal give høringssvar til besparelserne fra ’Børn og skole’

Kære Bestyrelse/Råd/Udvalg
Som led i udmøntningen af sidste års budgetaftale for Holbæk Kommune er der etableret en
effektiviserings- og besparelsesstrategi, som i perioden 2019-2021 årligt skal tilvejebringe et politisk
råderum svarende til 1 pct. af serviceudgifterne.
Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om de effektiviseringsforslag, der skal skabe det
politiske råderum i 2019 på deres møde den 27. juni 2018. I det omfang, effektiviseringsforslagene
ikke alene kan tilvejebringe det politiske råderum, vil det i forbindelse med budgetprocessen efter
sommerferien blive besluttet, hvorvidt og hvordan det resterende beløb skal findes via besparelser.
Den 6. juni 2018 skal Økonomiudvalget behandle et forslag om at bringe effektiviseringsforslagene i
høring. Der lægges op til, at høringsproceduren følger proceduren i budgetprocessen. Det indebærer,
at effektiviseringsforslagene sendes i høring blandt borgere, i MED/HU og i råd, bestyrelser mv. Der
lægges op til en relativ kort høringsperiode – fra den 6. juni til den 15. juni – af hensyn til den videre
politiske behandling inden sommerferien. Høringsmateriale vil blive offentliggjort på
www.holbaek.dk, hvor der også kan afgives skriftligt høringssvar.
Hvis Økonomiudvalget beslutter ovenstående, giver det følgende tidsplan:
6. – 15. juni: Høringsperiode
19. juni: Møde i Hovedudvalget med behandling af effektiviseringsforslagene
20. juni: Møde i Økonomiudvalget med behandling af effektiviseringsforslagene
27. juni: Møde i Kommunalbestyrelsen med behandling af effektiviseringsforslagene
Når I modtager denne varslingsmail, er det for at orientere jer om processen, samt give jer tid og
mulighed for at forberede høringsprocessen hos jer, hvis I finder det relevant

Referat
Beslutning:

Per sammenskriver høringssvaret og sender til beslutning i skolebestyrelsen. Høringssvaret
medsendes referatet som bilag.

Punkt 5.
Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Eventuelt

Møder i
skoleåret
2018/20196

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.
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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.

