Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
mandag d. 18.11.2019
kl. 18.00-20.00
på Afdeling Ugerløse

Fraværende: Afbud Søren Meinert, Allan H. (Tølløse), Stine Voigh,
Mødeleder: Tanja

Dagsorden
Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 18.00
Referat/aftaler Godkendt

Punkt 2.
Kl. 18.05
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Branding skole
Henrik Hyldgaard Schmidt
I forbindelse med arbejdet med særkende, har vi inviteret Henrik fra kommunikationsafdelingen i
kommunen til at deltage i mødet til at fortælle om branding og særkende.

Henrik benytter Tølløse Skole til sin diplomopgave i forhold til branding og arbejdet med
særkende. Dette bliver et pilotprojekt og der laves efterfølgende et inspirationskatalog, som
de andre skoler og børnehuse kan arbejde med.
Henrik har arbejdet ud fra brandingtrekanten: identitet; det virksomheden er,
medarbejdere, kultur, historik, etos; omverdenens afkodning, det som virksomheden
fortolkes som og imageønske; det virksomheden siger om sig selv, ledelsen og
selvfremstilling.
Henrik leverer forskellige scenarier, som skolen efterfølgende skal arbejde videre med og
kvalificere i samarbejde m. bestyrelse, elevråd og medarbejdere.
Der arbejdes videre på de enkelte skoler og børnehuse i 2020 ud fra inspirationskataloget
med henblik på at lave proces, som man kan drive selv. Eksempelvis kan der arbejdes med
kickoff seminarer i områderne. Bestyrelserne involveres i arbejdet med særkende og
branding.

Punkt 3.
Kl. 18.45
Ansvarlig:

Nyt/punkt til og fra elevrådet

Referat

Per orienterede:
Der har i dag været fælleselevrådsmøde. De har talt om Aula og en af eleverne lavede oplæg
om brug af AULA. Elevrådet var på rundvisning på afdeling Stestrup. Der er oprettet en
elevrådsgruppe i Aula.
Spørgsmål fra trivselsundersøgelsen: ”Jeg er bange for at blive til grin” har ledelsen valgt, at
elevrådet skal arbejde med. I dag var der workshop i dette. Der arbejdes videre.

Stine
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Punkt 4.
Kl. 18.50
Ansvarlig:

Nyt fra afdeling Ugerløse

Referat

Næste skoleår er der 15 færre elever, bl.a. fordi der ikke er en 6. klasse næste år i Ugerløse.
De flytter til Tølløse sammen med nuværende 6. klasse. Ugerløse skole har på
medarbejdermøder drøftet, hvordan der kan arbejdes med dansk, matematik og engelsk på
årgangen, så der ikke bliver samlæste klasser. Bagved denne model ligger, at de
praktisk/musiske fag læses af pædagoger. Modellen lægger sig op ad Merløse Skoles
praksis.
Der er stor søgning på x-klasserne (børn med generelle indlæringsvanskeligheder) også fra
andre områder. Der er 3 klasser.
SFO og klub er ved at blive mere stabil i personalesituationen men økonomien udfordrer.
At få dækket fagligheden er udfordret og der skal ekstra økonomi til for at få det til at
hænge sammen.

Punkt 5.
Kl. 19.00
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast

Jonas

Alle
Overbygning Merløse
Tanja og Stine fortæller om landsmødet i Skole og forældre
Skolekonference

Referat

Udvalget har Indstillet til, at der ikke skal laves overbygning i Merløse.
15/1 er der Skolekonference, der er inviteret bredt og der lægges op til workshop og oplæg.
På næste møde 12/12 meldes tilbage, hvem der kan deltage.
Landsmøde i Skole og forældre, inspirerende møde med relevante pointer, der skal arbejdes
videre med.

Punkt 6.
Kl. 19.10
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Økonomi

Referat

Tina
Status på budget 2019. Udsendes inden mødet.
Orientering om arbejdet med ny tildelingsmodel
Orientering om afløseren for den socioøkonomiske nøgle KPMG
Status på økonomien; det forventede underskud holder estimatet. I efteråret er
underskuddet i SFO’en vokset, da der har været mange udmeldelser i SFO 2. Underskuddet
på ca. 8 millioner bliver nullet med udgangen af 2019. Det noteres, at afdelingerne har
brugt de budgetter SB har lagt ud.
Der følges hele tiden op på budgettet.
Ny tildelingsmodel: der ikke er lige så følsom over for elevtal. Det er ikke besluttet endnu
hvilken tildelingsmodel, der vælges. Der ses på flere modeller fx, at matrikelbeløbet bliver
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større eller at skoler med under 120 elever, skal tildeles bæredygtighedsbeløb.
Ny socioøkonomisk nøgle: Index 100 er bygget op ud fra sandsynligheden for, at elever har
behov for specialundervisning. Alder er en høj faktor for specialuv.behov. Vi er den skole, der
har mindst behov for specialundervisning.
Holbæk kommune visiterer flere elever til specialundervisning end behovet i beregningen
viser.
Beslutning:

Hvordan fordelingen skal være ud fra Index 100 er ikke besluttet endnu.

Punkt 7
Kl. 19.25
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Hvordan fortsætter vi arbejdet med principperne

Referat

Per
Vi måtte desværre aflyse principworkshop d. 6/10. Hvordan vil vi arbejde videre?
Der er to muligheder
• Vi laver en ny dag i en weekend
• Vi forlænger nogle SB møder og afsætter tid her
Forslag:
1. En arbejdsgruppe arbejder mellem SBmøder med principper og fremlægger på SBmødet.
Anke mod dette kunne være, at ejerskab og diskussion forsvinder, når man ikke har
drøftelsen sammen. 3
2. SBmøder forlænges. 6
3. Weekenddag : At nogle har forberedt til et princip og det sættes på SBmøder. 4

Beslutning:

Inspirationsmateriale er lavet.
Det besluttes, at vi forlænger nogle SB møder til 3 timer og ad hoc besluttes det om, der skal
arbejdes videre mellem møder.
SB-møder skal indledes med workshop herefter almindeligt SBmøde 17.30-21.

Punkt 8
Kl. 19.35
Ansvarlig:

Evaluering af dialogmødet med politisk udvalg

Sagsfremstilling/formål

Kom vi igennem med de budskaber vi havde?
Følte vi os hørt af det politiske udvalg?

Referat
Beslutning:

Mødet var positivt, man føler sig hørt.

Punkt 9.
Kl. 19.40
Ansvarlig:

Procedure ifm. afgivelse af høringssvar

Per

Tanja
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Sagsfremstilling/formål
Referat
Beslutning:

Hvordan vil vi i fremtiden have processen for afgivelse af høringssvar?

Punkt 10
Kl. 19.55
Ansvarlig:

Julefrokost

Sagsfremstilling/formål
Referat
Beslutning:

Der er tradition for, at SB afholder julefrokost. Er der stemning for det til mødet 12/12 og
forlænge mødet til 20.30?

Punkt 11.
Kl. 20.00
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Eventuelt

udskydes

Per

Julefrokost kl. 17.30 d. 12/12-19.

Børn er tilmeldt i SFO i sommerferien men kommer ikke. Per har undersøgt med Fagcentret,
som melder, at der ikke kan gøres noget, der skal tilbydes fællespasning. Punktet tages på
senere.

Beslutning:
Møder i
skoleåret
2019/2020

15/8-19, 18/9-19, 22/10-19, 18/11-19, 12/12-19, 22/1-20, 18/2-20, 23/3-20, 16/4-20, 27/520, 22/6-20.

Punkter til næste møde:
Drøftelse af inklusionsstrategi i forhold til overgang fra z til almen fx i forbindelse terminsprøver og
eksamener.
12/12 På næste møde 12/12 meldes tilbage, hvem der kan deltage på skolekonference.
Kommende møder: Børn er tilmeldt i SFO i sommerferien men kommer ikke. Per har undersøgt med
Fagcentret, som melder, at der ikke kan gøres noget, der skal tilbydes fællespasning. Punktet tages på
senere.

