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Skolebestyrelsesmøde nr. 18
Torsdag d. 12. april på afd. Knabstrup 18.30-20.30
De næste møder
Mandag d. 14/5 Undløse – tirsdag d. 12/6 Jyderup

DELTAGERE
Bo, Bettina, Signe, Jesper (formand), Kaspar Kjærgaard, Erik, Gert, Karen Marie (næstformand), Inge, Tine, Tanja, Signe
Sode, Kasper, Kenneth, Dorthe, Bente Hjarsbæk.
Særlig gæst: Steffen (Jyderup)

FRAVÆRENDE: Erik, Gert, Kenneth
REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET

Punkt 0B
Beslutning

Godkendelse af referat fra mandag d. 19. marts
Godkendt
Mødet 12/6 flyttes til 11/6 med start kl. 18.00 evt. Mørkøvhallen eller Lasse

Punkt 1 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser og spørgsmål:
BOP
Ledelse:
• Vikardækning og udfordringer samt forældrehenvendelser
• Budget – underskud lagt tilbage 3,5
• Ansøger om dispensation bh. klasse i Jernløse

Referat

Spørgsmål fra bestyrelsen:
Orientering om vikardækning – og udfordringer omkring rekruttering
Desværre blev budgetunderskuddet for 2017 ikke dækket for Skovvejens Skole.
Skolebestyrelsen tager det til efterretning, men forstår ikke at Holbæk By Skole har fået
eftergivet hele deres budgetunderskud, mens andre ikke har. Bo spørger til forklaring på det
dilemma. Skolebestyrelsen tager det op på næste møde.
Ledelsen søger om dispensation til bh. klasse op til 30 elever for Nr. Jernløse.
Skolebestyrelsen er optaget af, at der bliver mulighed for holddeling, således at der kan
skabes gode vilkår for eleverne. En klasse giver større muligheder for holddeling end to små
klasser, hvor der ikke er råd til, at der tilføres ressourcer. Begge de bestående klasselokaler vil
være til rådighed for holddeling.
Nyt tilbud oprettes for elever med skolevægring pga. bl.a. angst. Tilbuddet starter op så småt
i de kommende måneder og ellers i fast lokale når faglokalerne i Nr. Jernløse er på plads.

Punkt 2 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Elevråd/afd. Knabstrup
Betina
Evt. besøg fra det lokale elevråd

Referat
Punkt 3 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Forespørgsel omkring åbningstider
Ledelsen
Fortsat fra sidste møde:
Beslutningen omkring ændring af åbningstiden udskydes til næste gang. Bestyrelsen ønsker
en beregning af udgifterne for en ordning for Kildebjerg, og for hele Skovvejens Skole.
Ledelsen laver beregning til næste møde.
En forælder har forespurgt på, om der kan ændres på åbningstiderne, specifikt på Kildebjerg,
da vedkommende har problemer med at nå sit job til 06.30, når morgen SFO først åbner kl.
06.15.
Skolebestyrelsen skal vurdere på hvorledes vi på afdelingerne skal kunne imødekomme
forældre med forskellige behov for åbningstider, herunder konsekvenser for SFO, økonomi
etc.
Udgift pr år ved tidligere åbning pr. matrikel ved en åbner:

Uger

timer pr. uge
40

Udgift pr år
1,25

12734,5

Referat

Skolebestyrelsen skal beslutte om der skal etableres en forsøgsordning i Kildebjerg, eller
alternativt på flere matrikler.
Skolebestyrelsen vedtager en forsøgsordning på Kildebjerg gældende fra 1. maj og 2 år frem.
Det er ikke hensigten at tilbuddet skal bredes ud til hele Skovvejen.

Punkt 4 (30 min)

Skolebestyrelsesvalg

Ansvarlig

Alle

Sagsfremstilling

Nuværende medlemmer skal vurdere, hvorvidt de træder ud af bestyrelsen eller
stiller op til den nye bestyrelse.
Du kan både stille op til bestyrelsen eller som suppleant til bestyrelsen. Vi ønsker herudover
at oprette afdelingsråd på skolerne, så det er også en mulighed at deltage der.
Ønsker du opstilling til Skolebestyrelsen eller som suppleant, skal du henvende dig til skolens
ledelse, administration,
formand eller næstformand i Skolebestyrelsen.
Hvis du er interesseret, så skal henvendelse ske senest d. 6. april 2018.
Efter den 6. april kontaktes alle der har ønsket opstilling til Skolebestyrelsen, eller som
suppleant, for at aftale enten fredsvalg - hvilket betyder at man aftaler, hvem der skal være
i Skolebestyrelsen og hvem der er suppleanter - eller man aftaler, at der skal ske en
valghandling blandt alle skolens forældre. Dette skal være aftalt senest d. 20. april. Hvis der
bliver valg, kommer der nærmere information ud.

Vi har fået henvendelse fra:
To forældre fra Undløse: Mor til elever i 1 og 3U
To forældre fra Kildebjerg: Far til elev i 0F og mor til elev i 0.
En forælder fra Knabstrup: Kasper som er i bestyrelsen
EN forælder fra Jyderup: Steffen, + en mere
Fra bestyrelsen: Stille Inge, Karen Marie og Kasper op igen.
Referat

Alle forældre der stiller op til bestyrelsen inviteres til møde med henblik på afklaring af
fredsvalg. Skolebestyrelsen er positive overfor, at der er flere end syv der ønsker, at være en
del af bestyrelsen og vil/kan lægge op til at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Punkt 5 (20 min)

Principper for klassedannelse og elevflyt – udsat fra sidste møde

Ansvarlig

Alle

Sagsfremstilling

Principper for klassedannelse skal revideres foråret 2018. Ledelsen ønsker
principperne præciseret jf. forslag.
Bilag vedhæftet: Forslag til nye principper

Referat

Diskuteret frem og tilbage. Bo laver nyt oplæg.

Punkt 6 (10 min)

Eventuelt
Busskuret - der foregår rygning – elever.

Bop08-04-2018

Ønsker til kommende punkter
Trivselsundersøgelse,
Brug af mobiltelefoner
Hærværk på skolens ting
Rygning
Trivsel – temamøde fx om hvordan vi inviterer forældrene til et samarbejde, der holder hele
deres skolegang. Hvordan forholder vi os, når det for enkelte elever eller grupper af elever
kører skævt.

