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Fraværende:
Mødeleder: Tanja

Referat
Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 18.00
Referat/aftaler Godkendt
Fremtidige referater er godkendt 5 dage efter udsendelse, og lægges derefter på Aula.
Punkt 1.
Kl. 18.05
Ansvarlig:

Orientering om planerne for fase to i genåbningen på Kildedamsskolen

Referat

Vi modtog bekendtgørelse i dag kl. 17.01. Den er ikke særlig detaljeret. Alle andre tidligere
bekendtgørelser er tilsidesat. Den er meget bred og man lægger sig op ad
sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er meget fokus på hygiejne. Afstandskriteriet er nu 1
meter. Det er stadig nødundervisning. Undervisningen vil foregå på de 6 skoler men med
åben-skole-aktiviteter. Forskudte mødetider og pauser.
Klassen er en gruppe. Dette kan tilsidesættes i ydertimer i SFO.

Per
På dagsordenens udsendelsestidspunkt kendes forholdene omkring genåbning ikke. Derfor
kan vi i skrivende stund ikke komme med en færdig plan. Information kommer til mødet.

Søren fortæller om undervisning fysisk og hjemmeundervisning: Positivt at have oplevet
fjernundervisning. De stille elever har haft godt af at være med på virtuel undervisning.
Eleverne har fået et socialt netværk (fællesskaber) trods det virtuelle. Der er leveret opgaver
til eleverne (træningsopgaver), men efter et stykke tid er det blevet kedeligt og derfor er det
blevet mere projektorienteret.
• Stor forskel på de enkelte klasser hvor meget undervisning, der har været.
• Opfordring til at evaluere forløbet
• Opmærksomhed på om klasserne når pensum
• ønsker mere fokus på SFO
• Husk at tjekke busser i forhold til forskudte mødetider.
Der stilles andre opgaver hjemme (træning) i skolen lægger man vægt på operationalisering
af viden. Vi skal deltage i en undersøgelse, som skal undersøge, hvad vi kan bruge videre.
I Tølløse og Vipperød starter 6. – 9. klasse tirsdag næste uge og der er heller ikke
fjernundervisning mandag.
I morgen kommer udmeldinger fra de seks skoler.
Punkt 2.
Kl. 18.35
Ansvarlig:

Høringssvar til kommunalbestyrelsens besparelsesforslag
Per
Kære områdeledere
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Udvalget for Børn og Skole har i dag behandlet sagen om budgetrevision 2. Her blev det besluttet at
sende økonomiske handleplaner på folkeskoleområdet i høring forud for endelig politisk beslutning.
I bedes derfor sikre en høring i jeres skolebestyrelser.
I forbindelse med budgetrevision 2 forventes et merforbrug på ca. 12 mio. kr. på skoleområdet. Det
består af merforbrug for de fire folkeskoler på 18 mio. kr. (specialundervisning og faldende elevtal) og
et mindreforbrug på området Fælles skole på 6 mio. kr. (fx efteruddannelse og udgifter til privat- og
efterskoler). Ifølge Holbæk Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes
handleplaner, når et område har merforbrug i forhold til korrigeret budget.
Jeg har vedlagt bilaget fra udvalgssagen, hvor de 3 handleplaner på folkeskoleområdet fremgår og
som nu sendes i høring i skolebestyrelserne.
Bemærk der er en kort høringsfrist - høringsfristen er den 19. maj 2020. Høringssvar sendes til
perc@holb.dk
Selve sagsfremstillingen og alle bilag til udvalgets behandling af budgetrevision 2, herunder en
gennemgang af budgetudfordringerne på udvalgets område, fremgår af referatet fra udvalgsmødet
Høringsmaterialet er vedhæftet.

Referat

Annemarie skriver høringssvar. Søren, Per og Stine læser med og giver input.
Forslag sendes ud til backinggruppen lørdag.
Demotiverende at der kommer besparelser i øjeblikket.
Indkøb med omtanke praktiseres alligevel.
Giv kommunalbestyrelsen en gulerod. Om fem år stiger børnetallene, så der må tænkes
anderledes i forhold til budgetgaranti. Få en anden tildelingsmodel (ikke elevbaseret).
Kommentere alle dele af forslagene. Er der nok penge i området?
Hvad skal der til og hvad vil vi have og hvad koster det at drive folkeskole.
Lærernes motivation daler.
Kommenter ansættelsesstop – Der ansættes jo ikke flere, end der er behov for.
Hvis de 6 millioner fra finansloven skulle bruges til løft, er det forkert at bruge dem til at
fylde huller.
Problematisk at der ikke kan købes IT. Hvis der udskydes ansættelser, bliver det dyrere, da
der så skal betales overarbejde/vikar.
Normalområdet er med til at finansiere specialområdet.
Guleroden kan også være at rette opmærksomheden mod kommunens friskoler. Målet for
kommunen - og os - var / er at stoppe flugten fra Folkeskolen mod friskolerne. I stedet bliver
Holbæks folkeskoler økonomisk udhulet ved ansættelsesstop, ingen indkøb, mindre ture ud
af huset, materialestop ift. fagbøger og materialer hvor i den og målet fra kommunens side
var/ er at behov. Ved at udhule vores folkeskole gør vi friskolerne mere attraktive hvilket vel
ikke var hensigten
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Hvordan vil man sikre sig at man ikke lægger bånd på midler, hvor der er centrale bindinger.

Læsevejleder i Tølløse.

Punkt 9.
Kl. 19.15
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, 22/4-20, 13/520, 27/5-20, 22/6-20.

Ros til ledelsen for kommunikation i Coronatiden.
Måske kan vi bruge dette medie (onlinemøde) til at mødes – også når alt er normalt igen.

Punkter til næste møde:

