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Fraværende: Stine
Mødeleder: Tanja

Referat
Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 17.00
Referat/aftaler Godkendt
Punkt 1.
5 min
Ansvarlig:

Nyt/punkt til og fra elevrådet
Alle

Referat
Punkt 2.
15 min
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast

Referat

Velkommen til Jonas. Pæd. leder i Ugerløse fra 1.2.19.
Stine, Lars og Per har været til møde med dagtilbuds bestyrelse. Der blev udfærdiget
principper i forhold til fastholdelse af børn/elever i de kommunale tilbud.
Tilbud fra julemærkehjemmet i Roskilde om besøg på skolerne i forhold til at sende elever på
et ophold.
Tanja sender tilbuddet videre til de pædagogiske ledere.

Punkt 3.
15. min
Ansvarlig:

Frihedsforsøg

Sagsfremstilling/formål

Kære Skoleledelser og Skolebestyrelser

Alle
Herunder div punkter fra Tanja : Holdning til spørgeskemaer, henvendelse
Julemærkehjemmet i Roskilde

Per

På vegne af Julie Becher fremsendes hermed ansøgningsmateriale, der beskriver skolernes mulighed
for at deltage i Frihedsforsøg for folkeskolen

Om frihedsforsøget på folkeskoler:
• Op til 75 folkeskoler kan deltage i frihedsforsøget. - Forsøget løber over fire skoleår
med start fra skoleåret 2019/20.
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• Folkeskoler kan søge om at deltage med godkendelse fra folkeskolens
skolebestyrelse og kommunalbestyrelse. Der forudsættes en bred inddragelse af
personale, forældre og elever forinden.
• Ved udvælgelse af skoler til deltagelse i rammeforsøget vil der blandt andet blive
lagt vægt på, i hvor høj grad skolen og kommunalbestyrelsen også giver skolen
frihed fra kommunale bindinger som en del af forsøget.
• Forsøget er ikke en spareøvelse. Det forudsættes, at de midler, der eventuelt måtte
frigøres som led i forsøget, bliver på den enkelte skole.
• Der foretages en erfaringsopsamling efter tre år, så der inden udgangen af skoleåret
2022/23 kan tages samlet stilling til resultaterne.
I ansøgningsmaterialet står der bl.a. følgende:

Det tilrådes, at skoleledelsen og skolebestyrelsen i fællesskab udarbejder beskrivelsen af
visionen til ansøgningen, således at der er tale om en fælles vision for deltagelse i
forsøget.
Kommunalbestyrelsens godkendelse er en forudsætning for deltagelse, og det tilrådes, at
skolen tidligt i processen iværksætter en dialog om forsøgsansøgningen med den
kommunale forvaltning. Ansøgningen skal indsendes til ministeriet af den kommunale
forvaltning.
I det vedhæftede materiale er der en udførlig (men ikke udtømmende) beskrivelse af hvad der kan
søges til.
Bemærk, at det er muligt at deltage i forsøget på skolematrikelniveau eller aldersniveau(årgang).
Ansøgningen skal indsendes af den kommunale forvaltning (Fagcenteret for Læring og Trivsel) senest
den 10. maj, der videresender til ministeriet med forbehold for at kommunalbestyrelsen godkender.
Det betyder, at skolerne bedes indsende deres ansøgninger til Fagcenteret for Læring og Trivsel senest
den 1. maj 2019.

Ministeriet tilbyder rådgivning
Hvis der er spørgsmål til rammeforsøget, kan der rettes til Christian Eriksen
(Christian.Eriksen@stukuvm.dk, tlf. 33 92 52 72) eller Mads Viskum (Mads.Viskum@stukuvm.dk,
tlf. 22 40 18 43) i Kontor for Grundskole og Tværgående Tilsyn, Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet.
Skolerne er naturligvis tillige velkommen til at kontakte Fagcenteret såfremt der er spørgsmål.

Referat
Beslutning:

Der er ingen tiltag der kræver ansøgning.
Ingen ansøgninger fra Kildedamsskolen.

Punkt 4
20 min
Ansvarlig:

Høring Effektiviseringsforslag
Per
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Kære Bestyrelse/Råd/Udvalg
Som et led i udmøntningen af budgetaftalen for 2018 for Holbæk Kommune blev der etableret en
effektiviserings- og besparelsesstrategi, som i perioden 2019-2021 årligt skal tilvejebringe et
økonomisk råderum til politisk prioritering - svarende til ca. 1 pct. af serviceudgifterne.
Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om de effektiviseringsforslag, der skal skabe det
politiske råderum i 2020 på deres møde den 15. maj 2019.
Den 3. april 2019 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.
Høringsmaterialet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor der også kan afgives
skriftligt høringssvar. Efter offentliggørelse kan du komme direkte dertil via linket
https://holbaek.dk/effektivisering2020
Hvis Økonomiudvalget beslutter ovenstående, giver det følgende tidsplan:
4. – 26. april: Høringsperiode
11. april: Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget – dagsordenen
indeholder bl.a. effektiviseringsforslagene i høring
24. april: Ekstraordinært møde i Hovedudvalget med behandling af effektiviseringsforslagene
8. maj: Møde i Økonomiudvalget med behandling af effektiviseringsforslagene
15. maj: Møde i Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af effektiviseringsforslagene

Referat

Vi frygter at når der skal inkluderes flere elever i folkeskolen – så vil der ske en elevflytning
til de private skoler.
Vil der ske kompetenceløft af nuværende personale?
Belastning af de nuværende medarbejdere og elever.
Grundet bundgrænsen på 1500 kr. for udlevering af madvarer, betyder det at medarbejdere
skal bruge mere tid til samarbejde omkring disse indkøb.

Beslutning:

Per sammenfatter høringssvar og sender til bestyrelsen.

Punkt 5.
10 min
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Timefordelingsplan

Punkt 6.
Kl.
Ansvarlig:
Sagsfrem-

Eventuelt

Per
Timefordelingsplan skal godkendes. Eftersendes dagsorden.
Timefordelingsplanen kommer på igen ved næste møde, når de igen har været omkring de
pædagogiske ledere.

Besøg fra Skole og Forældre om principper og tilsyn
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Padlet.com/SogF/Kildedamsskolen

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:
Fortsættelse af Merløses turnus for medarbejderrep.

