Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
torsdag d. 12.12.2019
kl. 17.30-21.00
på Afdeling Ågerup

Fraværende: Anne Marie Antonsen
Mødeleder: Tanja

Referat
Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 18.20
Referat/aftaler godkendt
Punkt 1.
Kl. 18.25
Ansvarlig:

Nyt/punkt til og fra elevrådet
Per
Status på Go stil. Elevrådets legepatruljeprojekt.

Referat

Alle skoler er i gang – konkurrence i logo til Go stil er afviklet. Det offentliggøres senere.
Go’stil får veste med rygmærker.

Punkt 2.
Kl. 18.30
Ansvarlig:

Nyt fra afdeling Ågerup

Referat

Proces omkring ansættelse af ny pædagogisk leder til daginstitutionen. Nyt lindetræ i
skolegården er der også kommet. Der jules og pyntes.

Punkt 3.
Kl. 18.40
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast

Referat

Deltagere: Anne Marie Antonsen, Tanja Lange, Lars Juhl Hansen, Birthe Søndergaard ,
Christian Lysdahl, Lis Thrane og Per Gjerrild.

Punkt 4.
Kl. 18.45
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Høring ny tildelingsmodel

Referat

Per gennemgik ny tildelingsmodel. Holbæk Kommune bruger 81% af landsgennemsnittet på
skole.
Paradoks at man fremskriver og arbejder med en model, der ikke tager højde for et faldende
elevtal.

Vibeke

Alle
Hvem deltager i skolekonferencen 15/1? klokken 17-21

Per
Ny tildelingsmodel behandles på ekstraordinært udvalgsmøde i ’udvalget for børn og skole’ d. 11/1219. Høringsmaterialet er ikke klar. På fredag offentliggøres den politiske sag, og jeg udsender fredag
link, så I har mulighed for at forberede Jer.
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Det ses i tildelingsmodellen, at politikerne har lyttet til SB’en om at tildele budget, der
matcher skoler med flere matrikler. Der er trukket 80 mill ud af det samlede skolebudget i
Holbæk kommune inden for de sidste 4 år.
Beslutning:

Input: Positivt, at tildelingsmodellen giver et mere retvisende økonomisk grundlag for at
drive en skole.
Bekymring omkring demografi, det vides at elevtallet er faldende.
Spørgsmål: Kommunalbestyrelsens ambition til folkeskolen og skal den på niveau med
resten af Danmarks folkeskoler.
Lad flere penge blive i skolerne selvom elevtallet falder.
Nye værktøjer til lærere- efteruddannelse.
Materialer – praksis
SB oplever, at der er blevet lyttet til SB i tildelingsmodellen.
Ønske om at en del af læreruddannelsen kommer tilbage til Holbæk, for at kunne tiltrække
nyuddannede lærere. Pt. er vi udfordret på at tiltrække nye lærere.
Tildelingen er fortsat ikke stor nok til, at vi ikke kommer ud med underskud. Dette gør vi
opmærksom på.
Undring, at tildelingen ikke er til klasser men til elever.

Tanja og Søren laver udkast til høringssvar med Per d. 17/12. Udkastet sendes til SB inden
afsendelse, kommenter gerne

Punkt 5
Kl. 19.15
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Beslutning:
Punkt 6.
Kl. 19.25
Ansvarlig:

Feriepasning SFO
Tanja
Hvordan får vi forældrene til at være mere omhyggelige med tilmelding til SFO i ferierne.
Det er for at undgå ressourcespild.
Sure mails fra SFO er uhensigtsmæssig. SFO skal have direkte kontakt til de forældre, der
ikke melder til.
Hvilke tilbud er der i ferier: ”perler og tegning”. Der kunne være bedre tilbud i ferierne, som
er målrettet de børn, der kommer i SFO’en.
Undersøg om det er de samme forældre, der melder til, men ikke bruger SFO’en alligevel.
Synlig tilmelding på årgangen, ikke med navne, så forældrene kan se det.
Gammeldags lister, hvor man kan se, hvem der er der. Børnene skal komme inden kl. 9, så
man kan tage på tur med dem, der er i SFO’en.
SFO’en orienterer om, hvad der sker i ferien, samtidig med at tilmeldingen udsendes.
Per videregiver punktet til SFO-lederne.
Arbejde med principper/materiale fra principworkshop
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På mødet udarbejdes principper for:
Skole/hjemarbejdet
Antimobbe
SFO
Grupper og inspirationsmateriale vedhæftet. Orienter Jer i inspirationsmaterialet der passer
til den tildelte gruppe.

Referat
Beslutning:
Punkt 7.
Kl. 20.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Eventuelt

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.
.

