Holbæk
kommune
Kildedamsskolen

Skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 22.04.2020
kl. 18.00-20.00
i Google Meet

Fraværende:Christian, Anne Dorthe
Mødeleder: Tanja

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

Status fra afdelingerne på åbning og Fjernundervisning
De pædagogiske ledere
Der deltager en pædagogisk leder fra hver afdeling, der fortæller om status på genåbning
og fjernundervisning

Referat

Tølløse: Hjælper hinanden mest muligt. I indskolingen mødes lærerne tidligere ind og der er
flydende overgange. Elever er gode til at overholde reglerne. Dekoreret liggeunderlag til
udeundervisning. God og positiv stemning. De elever, der ikke ved om de kan komme i skole,
har det svært. Medarbejderne synes, at det er gået godt med at komme i gang, men de er
trætte.
Ugerløse: Det er gået godt. Balance mellem regler og ”børn er børn”. Der har hele tiden
været nødpasning. Stort udeareal og små klasser betyder at det har været nemt at holde
afstand. Fokus på overgang fra skole til SFO. 6 ud af tyve personaler har været hjemme. Det
har været en udfordring. Blomster til alle medarbejdere fra forældre.
Ågerup: Alle børn undtagen 4 er kommet i skole. Godt samarbejde med Børnehuset i forhold
til nødpasning. Glade børn og forældre. Gode udeområder og ekstra plads.
Merløse: Alle elever og forældre har været til møde inden start. Alle er trætte men glade og
der er god vilje til at få det til at lykkes.
Stestrup. Fire cirkler med fast personale hele dagen – de holdes lige nu. Usikkerheden er
faldet til ro. MUS-samtaler. Godt samarbejde i trioen. TR, AMR og ledelse. Kreativiteten
blomstrer både hos elever og medarbejdere.
Vipperød:
0.-5. klasse er placeret på hele skolen med egen indgang. Glade elever, der forsøger at leve
op til de ændrede regler, der er på skolen. Trioen har samarbejdet om opstarten. Stor
kreativitet fra medarbejdere. God stemning.
Fjernundervisningen fungerer godt i det store hele. Eleverne savner hinanden.
Undervisningen foregår via min uddannelse og google docs. Undervisningen har nået et
godt leje.
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Per: Lærerne og pædagogerne har skullet være omstillingsparate og forældrene har været
meget samarbejdsvillige. Tak for det.
Punkt 2.
Kl. 18.40
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast

Referat

Per: Vi ved ikke, hvad der sker i forhold til 6. – 9. klasse efter den 10.5. Når vi ved det, bliver
der meldt ud. Forhandlinger i undervisningsministeriet.

Punkt 3.
Kl. 18.50
Ansvarlig:

Timefordelingsplanen til godkendelse

Referat

Principperne er ikke ændret. Vejledende timetal undtaget dansk, matematik og historie. Ikke
mærkbare ændringer fra de tidligere år.
Kommentar fra Merløse i forhold til 3. klasses timetal.
Godkendt.

Punkt 4.
Kl. 19.00
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Principper til godkendelse

Referat
Beslutning:

Alle

Per
Timefordelingsplanerne er vedhæftet og gennemgår til mødet

Tanja og Per
Principper skole hjem. Har været drøftet, rettet. Mangle endelig officiel godkendelse
Principper SFO. Har været udsendt til kommentering. Enkelte rettelser.
Mobbepolitik. Har været drøftet, rettet. Mangle endelig officiel godkendelse
På sidste møde vedtog vi at prøve en ny måde at udarbejde de næste principper. Forslaget gik på at en
eller flere udarbejder et forslag, som SB derefter ser på og retter til.
Overvej derfor hvem der vil deltage i dette arbejde.

Skole/hjem godkendt
SFO godkendt
Mobbepolitik godkendt: Der tilføjes ”bidrager til elevernes trivsel” og læring
Principperne er dynamiske. Der nedsættes udvalg til at arbejde med principper:
Stine, Annemarie, Birthe, Dennis, Tanja, (Søren?)
Madordning- kost og sundhedspolitik.
Kommunikation
Folkeskolen som det naturlige valg
Per og Tanja fordeler principperne på personer, som arbejder videre.
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Vigtigt at alle forældre kender principperne.
Punkt 5.
Kl. 19.20
Ansvarlig:

Regnskab 2019
Budget 2020
Tina

Sagsfremstilling/formål
Referat

Vi nåede ikke regnskabet til sidste møde. Tina gennemgår
Budget 2020 gennemgås
Regnskab 19 har hele året været i underskud som forventet. Udfordret i forhold til
tildelingsmodel. Lille merforbrug i forhold til estimat. SFO også i underskud – mange
udmeldinger af børn efter sommerferien, så der ikke kunne laves personaletilpasning inden
året var omme. Også langtidssygemeldinger i SFO.
Underskud på det specialiserede område pga. øget udgift til flere elever.
Budget. Underskud fra 19 blev ikke overført til 2020. Den nye tildelingsmodel betyder ikke,
at vi kan undgå underskud. Pt. underskud på 8,5 mill.
Prisfremskrevet undervisningsmidler fra sidste år. I 2020 skal der investeres i udskiftning af
chrome books.
Den nye tildelingsmodel har ikke taget højde for det faldende elevtal. 118 færre elever det
kommende år.
Vi kender ikke vores endelige budget. Der er en fælles pulje på 6 mill, der skal fordeles på de
fire skoler.
Kommentar: Der bør lægges pres på politikerne i forhold til at få et budget, vi kan
overholde.
Budget godkendt

Beslutning:
Punkt 6
Kl. 19.40
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat
Beslutning:

Lukket punkt opfølgning

Punkt 9.
Kl. 19.45
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Eventuelt

Dennis, Tanja og Per

Orientering fra Tanja, Per og Dennis

Tanja: Pga. Corana er anlægsloft hævet lidt. Trafiksikkerheds- og busplansgruppe : Tanja,
Birthe og evt. Søren
Camilla: Genåbning af skoler: info vedr. SFO er vigtig.
Birthe: Forældre har givet blomster til medarbejdere i Ugerløse.
Næste SB-møde kan måske foregå fysisk.
Måske et ekstra SB-møde inden 27.5. (virtuelt)
Styrelsesvedtægten findes på hjemmesiden
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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, 16/4-20,22/4
27/5-20, 22/6-20.

Punkter til næste møde:
Principper og tilsyn i årshjul.

