Holbæk
kommune

Skolebestyrelsesmøde
mandag d. 17.08.2020
kl. 18.00-20.00
på Tølløse Skole

Kildedamsskolen

Der er servering af noget brød og pålæg fra kl.
17.30
Fraværende: Lars, Vipperød og Anne-Marie, Vipperød
Mødeleder: Tanja

Referat
Punkt 0:
Punkt 0
Kl. 18.00
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/for
mål
Referat
Beslutning:

Punkt 1.
Kl. 18.00
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat
Beslutning:
Punkt 2.
Kl. 18.20
Ansvarlig:

Konstituering
Tanja
Skolebestyrelsen konstituerer sig.

Tanja genopstiller ikke som formand.
Anne-Marie stiller op som formand.
Anne-Marie blev valgt som formand. Stine fortsætter som næstformand.

Skolebestyrelsesvideo
Per
Joe kommer og laver nogle optagelser af en arbejdende skolebestyrelse. Han vil også gerne
lave en dronevideo med SB.
Det tager ca. 20 minutter, da han gerne vil have os udenfor skolen.

Tanja og Dennis laver speak. Per sender kontaktoplysninger til Joe.
Nyt/punkt til og fra elevrådet
Alle
Trivselsdag d. 8. april
Inddragelse af eleverne i opfølgningen på Corona.
Elevrådet deltager i mødet i september – udsættes evt. da elevrådsarbejdet er på
pause som fysiske møder grundet Corona.

Referat

Per: grundet Corona-situationen er fælleselevrådet sat på pause. Pia ønsker, at
elevernes deltagelse på SB-mødet i september udskydes til oktober.
Beslutning: Elevrådets deltagelse i mødet i september udsættes til 19/10. da
elevrådsarbejdet er på pause som fysiske møde grundet Corona. Per kontakter Pia
og foreslår, at der afholdes møder på Teams med elevrådet.
Pkt’er med deltagelse af elevrådet: kost og sundhed, rygning, affaldssortering. Tanja
og Birthe kontakter Pia vedr. samarbejde med elevrådet.

Punkt 3
Kl. 18.25
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast

Referat

Drøftelse for og imod skolemælk på skolen. -ernæringsmæssigt er der ikke belæg
for, at børn skal drikke mælk. Det er ikke skolens opgave at sortere mælk.

Beslutning:

Skolebestyrelsen vil tage skolemælksudfordringen op med politikerne samt skrive
dette på Politik i Holbæk.
Birthe laver udkast til politikere vedr. et skriv ang. at fjerne penge fra skolerne og
herefter sende opgaverne tilbage. Fx skolemælk.

Alle
Per: Skolemælk: Vækst og bæredygtighed stopper med at sortere skolemælk ultimo
december. Det er ikke hverken pædagogiske ledere, lærere/pædagoger eller
administrativt personale, der skal sortere mælk.

dde

Punkt 4.
Kl. 18.35
Ansvarlig:

Nyt fra Tølløse Skole

Referat

Opstarten efter sommerferien har båret præg af, at vi fortsat holder fokus på afstand
og hygiejne for at kunne have en hverdag, der lever op til bekendtgørelsen for
undervisning. Vi holder vores cirkler på årgangen og kan gennemføre valgfag,
madkundskab, h/d og fysik/kemi med procedure for, hvordan vi håndterer
kontaktflader.
Forældremøder holdes udenfor og på en anden måde. Vi bliver på matriklen og har
aftalt områder hver årgang må være i. Udskolingen må fortsat ikke gå i byen i
pauserne. Det er der kommet noget godt ud af!
Nyansættelser; 6 lærere er ansat, hvoraf én er nyuddannet, men ellers er de andre
erfarne og med ambitioner for eleverne og vilje til teamsamarbejde. Det giver
mulighed for at arbejde videre med vores kultur.
Tølløse skole begynder værdidrøftelse i dette skoleår; hvilke værdier står vi på,
hvad vil vi gerne stå på og hvordan kan andre se det.

Ledelsen Tølløse skole

Punkt 5
Kl. 18.45
Ansvarlig:

Coronasituationen efter ferien
Per

SagsfremPer orienterer omkring vejledningen og de prioriteringer skolen har lavet.
stilling/formål
Referat
Skolen arbejder ud fra forsigtighedsprincippet. Forældre kommer ikke ind på skolen.
Der er forskel på skolerne for, hvordan hentesituationen er.
Rengøringen er ikke lige så høj, som under perioden før sommerferien, men stadig
højere. Kommunen er parate til at skrue rensøringsniveauet op, hvis situationen
ændrer sig.
Værnemidler er til rådighed.
Sygdom er faldet generelt.

Beslutning:

Birthe og Per kontakter Movia for at høre om mulighed for at få indsat flere busser
om morgenen.

Punkt 6
Kl. 19.00
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Principper

Referat
Beslutning:

Input til Dennis og Stine.
Dennis og Stine laver nyt udkast ud fra tilbagemeldingerne og sender herefter
princippet ud igen til SB.

Punkt 7.
Kl. 19.30
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Hvordan sikrer vi os, at alle i bestyrelsen er inkluderet i arbejdet

Beslutning:

Punkt 8

Dennis og Stine
Vi arbejder med de udspil som de nedsatte grupper har lavet
Det første vi arbejder med er ”SKB-principper for folkeskolen som det naturlige valg”
som Dennis og Stine har lavet et udspil til

Tanja
Hvad må vi? Hvad kan vi? Og hvad skal vi?
Der udtrykkes ønske om, at ”Skole og forældre” kommer minimum 1 gang om året
og understøtter bestyrelsens arbejde.
Tilsynspligten oplever Tanja ikke, at bestyrelsen overholder.
Der ønskes opfølgning på, hvordan principperne implementeres og effektueres på
skolerne.
Bestyrelsen er kommet langt væk fra skolens drift.
Der mangler kontakt mellem SB-medlemmerne og de enkelte skoler.
Skolebestyrelsesarbejdet er meget overordnet. Der savnes det mere nære arbejde.
Der efterspørges skolebestyrelsesarbejde med de bløde værdier; værdidebatter.
Punkt til SB-møde: procesplan for, hvordan der arbejdes eksemplarisk med et
princip.
Eventuelt

Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:
Møder i
skoleåret
2019/2020

17/8-20, 16/9-20, 19/10-20, 12/11-20, 10/12-20, 13/1-21, 10/2-21, 15/3-21, 13/4-21,
19/5-21, 17/6-21

Punkter til næste møde:
elevrådet inviteres til oktober
principper – tilbagemelding fra Grupperne
Drøftelse om elevrådets deltagelse i bestyrelsesmøder. (oktober)

