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Fraværende: Lars, Camilla
Mødeleder: Tanja

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

Nyt/punkt til og fra elevrådet

Referat

Fælles elevråd har arbejdet med trivselsundersøgelsen. Elevrådet har valgt at tage
udgangspunkt i spørgsmålet ”jeg er bange for at blive til grin”. Der er blevet arbejdet med
udvalgte cases i alle klasser. Julekonkurrencer, affaldssortering. Trivselsdag skal nu
planlægges på alle afdelinger.
Udvalg i Merløse, der arbejder med uderum og indretning af diverse lokaler.
Go’stil (trivselspatrulje) logokonkurrence. Elliot og Liva fra Ugerløse vandt. 112 elever fra
hele skolen er agenter.
Alle mødtes til et meget fint arrangement i Ugerløse, hvor logoet blev afsløret, og vinderne
overrakt præmier. Det var en god oplevelse for Go’ stil agenterne at opleve, at de var en del
af et større fællesskab, og at der er agenter på alle skoler.

Punkt 2.
Kl. 18.10
Ansvarlig:

Rundvisning på den nyrenoverede skole

Referat

Pia fortalte og viste rundt.

Punkt 3.
Kl. 18.25
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast

Alle
Go’ stil release logo d. 5/2 i Ugerløse

Pia

Alle
Nyt fra udvalget
Status på proces tildelingsmodel

Referat

Måske kommer der nye medlemmer i børn og skoleudvalget. Der arbejdes med de 11
anbefalinger.
Udvalget for børn og skole indstiller den nye tildelingsmodel til kommunalbestyrelsen med
den tilføjelse, at Holbæk By skole får ekstra en million kroner.

Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
tirsdag d. 18.02.2020
kl. 18.00-20.00
på Store Merløse Skole
Der er mulighed for spisning fra kl. 17.30

Punkt 4.
Kl. 18.35
Ansvarlig:

Principper

Sagsfremstilling/formål

På sidste møde vedtog vi, at der de tre nye principper skulle sættes ensartet op. Det er nu gjort i de
vedhæftede principper. Det er vigtigt at pointere, at de ikke tænkes færdige, men det var så langt vi
nåede. Derfor vil det være fint, at alle medbringer input, tilføjelser eller rettelser.
Proces for det kommende principarbejde.

Referat
Beslutning:

Punkt 5.
Kl. 19.15
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Per og Tanja

Per skriver ændringer fra mødet ind i Mobbepolitikken og Skole/hjem princippet og sender
det ændrede resultat til godkendelse i skolebestyrelsen. Bestyrelsen har en uge til at
reagere.
Vi nåede ikke principper for SFO, men input til ændringer/tilføjelser, skal sendes til Per. Der
er en uge til at sende input.
Der skal linkes til principperne på AULA.
Kommende børnehaveklasser og børnetal i de kommende år
Per
Børnehaveklasser skoleåret 20/21
Stestrup 10
Merløse 12
Tølløse 34
Ugerløse 13
Vipperød 24
Ågerup 10

Per fremlægger børnetal for kommende år.
Prognose er vedhæftet
Referat
Beslutning:

Der oprettes én børnehaveklasse på alle skoler undtagen i Tølløse, der oprettes 2 klasser.
Gennemgang af prognosetal.

Punkt 6
Kl. 19.25

Drøftelse af inklusionsstrategi i forhold til overgang fra z til almen fx i forbindelse
terminsprøver og eksamenen

Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat
Beslutning:

Birthe
Det har været et ønske at tale om Z klassernes forbindelse til almenklasserne.
Birthe er tovholder på punktet.
Ved udslusning fra z-klasser til den almene klasse skal der tages højde for de særlige behov.
Opfordring til at der er en anerkendende kommunikation mellem skole og hjem.

Punkt 7
Kl. 19.40

Godkendelse af undervisningsmidler
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Ansvarlig:

Tina

Sagsfremstilling/formål
Referat

Budget for fordeling af undervisningsmidler 20/21 vedlagt.

Beslutning:

Nogle udgifter holdes fælles på Kildedamsskolen og elevtallene på de enkelte skoler
bestemmer beløbet.
Der er sat 250000 kr. af til inventar og en million til IT
Forslag om at tilrette beløbet for lejrskolen, da det kan være svært at lave lejrskole for det
tildelte beløb.
Vedtaget
Regnskab 2019 gennemgås på næste møde

Punkt 9.
Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Lukket Punkt

Punkt 10.
Kl. 20.10
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:
Timefordelingsplan
Budget 2020

