Referat - Skolebestyrelsesmøde nr. 23 - 2018
Onsdag d. 26/9 kl. 18.30 – 20.30
Kildebjerg
Møder: tirsdag d. 30/10 Jyderup, torsdag d. 29/11 Undløse, mandag d. 21/1 Knabstrup, tirsdag d. 26/2 Jernløse,
onsdag d. 27/3 Jyderup, torsdag d. 11/4 Undløse, mandag d. 20/5 Knabstrup, tirsdag d. 18/6 Kildebjerg.
Dialogmøder med udvalget:
• 2. oktober 18.30-20.30 Dialogmøde, skolebestyrelsen ved Skovvejen Skole og udvalget for Børn og Skole
• 20. november 18.30-20.30 Dialogmøde ml. skole- og dagtilbudsbestyrelser og udvalget for Børn og Skole
DELTAGERE
Forældre: Jeanett Christiansen, Katja Skovby, Kaspar Kjærgaard, Rikke Ladegaard, Ulf Joel Jensen, Jan Riise
Christensen, Lonnie Jørgensen, Karen Marie Nilsson, Inge Neander.
Ledelse: Bo Pedersen
Personalerepræsentanter. Tine, Tanja, Signe Sode, Bente Hjarsbæk, Troels
Suppleant for forældrene: Mie Kjeldgaard (Jyderup) – inviteres til møderne

FRAVÆRENDE: Mie, Bente,

Punkt 0
(5 min)
Beslutning

Godkendelse af referat fra onsdag d. 27/8

Punkt 1 (30 min)

Rundvisning på matriklen - meddelelser, svar på henvendelser samt spørgsmål fra
bestyrelsen
BOP
Ledelse – orientering
USB 100 år, tur til Disney
Ansættelser – lokale ansættelsesudvalg

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Godkendt

Spørgsmål – info fra bestyrelsen:
• Høringssvar budget 19
• Cykelsti – ønske fra lokalforum om at støtte cykelsti. Ulf og Bo kigger på oplægget.
Skole og Forældres kommende landsmøde afholdes den 23.-24. november 2018 i Nyborg http://skoleforaeldre.dk/artikel/landsm%C3%B8de

Referat

Rundvisning Kildebjerg af Tina - Daglig leder
Elevråd Kildebjerg – opdelt i underhus og overhus, med hver deres kontaktperson. De yngste
arbejder med filmeftermiddage, diskoteksfes, gule veste i pauserne for elevrådet, så de kan
hjælpe med at skabe gode frikvarterer, De ønsker også at fortsætte en aktivitetsdag.
De store har valgt at vælge en ny model med 2 formænd, så en 9. klasse elev kan erstattes
hen over året. De ønsker en spilstation for brætspil, bordtennisbolde som nonprofit.
Morgensang er der i underhuset. Elevrådet ønsker taletid på samlingerne i overhuset. Så
endeligt har de fokus på forårsfesten. Næste møde er på fredag.
Orientering om tur med USB samt 100 års fødselsdag og åbent hus lørdag.
Ansættelser er problematiske særligt problem omkring rekruttering.

Punkt 2 (30 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Punkt 3 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Dialogmøde med udvalget for Børn og skole 2. oktober
Alle

Bestyrelsen skal diskutere hvilke områder man vil tale med udvalget om.
Udvalget forestiller sig følgende dagsorden/temaer – se nedenfor.
Bilag vedhæftet med foreløbig dagsorden, med punkter fra bestyrelsen.
Diskussion omkring struktur, fordele, harmoniseringer, fremtiden.
Oplæg fra bop. Bestyrelsen vedtog oplægget, med justeringer. Dialogmødet placeres d. 2/10 i
Jernløse. Udvalget informeres af Bo.

Skolebestyrelsens møderække – ”et længere møde” samt ansættelsesudvalg
BOP/ULF
Der er flest deltagere på 27/10 – 19/1 og 9/3 alle med 12 deltagere
27/10 med 8 forældre – 19/1 med 8 forældre og 9/3 med 8 forældre men sidste dato uden
formand for SB.
Hvad ønsker bestyrelsen?
Ansættelsesudvalg.
Skolebestyrelsen skal nedsætte ansættelsesudvalg – forslag om at det klares lokalt mellem
ledelse og repræsentant for bestyrelsen.
27/10 til fællesmøde - besluttet – Bo finder et sted, når han har fået tilbagemelding fra Jan

Ansættelsesudvalg udsat

Punkt 4 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Lokalforældreråd på matriklerne – og skolebestyrelsens deltagelse lokalt
Alle

Referat

Udsat

Punkt 5 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Klassestørrelser
Alle
Liste med klassestørrelser er vedhæftet.
Skolebestyrelsen skal tage stilling til om klassestørrelserne giver anledning til særlig
opmærksomhed fra bestyrelsen.
Bilag med aktuelle tal vedhæftet
Udsat

Referat
Punkt 6 (10 min)

Lokalforældreråd
• Ønsker om lokalforældreråd på afdelingerne – ønske særligt for Jyderup
skole.
• Undløse forsøger sig (Ulf)
• Knabstrup har oprettet lokalforældreråd – Hvad kan vi lære af Knabstrup
(Kasper)

Eventuelt
Ønsker til næste møde – biogasanlæg i Snævre.

En synlig skolebestyrelse – udsat til næste møde pga. tidsnød
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Ledelse

Skolebestyrelsen skal tage stilling til hvordan vi får brandet bestyrelsen.
Deltagelse i forældremøder?
Andet.

Referat

Foreløbigt årshjul – med mulighed for ændringer
Møder
Tirsdag d. 30/10 Jyderup

Indhold
Principper/diskussion om:
• Mobiltelefoner
• Indkøb i frikvartererne – hvilke regler har vi
• Eksisterende politikker/Principper.
• Ophold på skolen – når man ikke er i SFO
Trafik - trafiksikkerhed
• Trafiksikkerhed – skolepatrulje • Holløsevej – farlig skolevej.
• Trappen ned i Jernløse
20. november 18.30-20.30 Dialogmøde ml. skole- og dagtilbudsbestyrelser og
udvalget for Børn og Skole

Torsdag d. 29/11 Undløse
Mandag d. 21/1 Knabstrup,

Tirsdag d. 26/2 Jernløse
Onsdag d. 27/3 Jyderup
Torsdag d. 11/4 Undløse

Budget 19 – forventet regnskab 18
Personale
• Ansættelser og afsked - ansættelsesudvalg etc.
• Personaletrivsel – APV, Fravær –
Tema SFO med deltagelse af SFO-lederne
Timefordelingsplan, Afsked og forflyttelser, skoleårets planlægning
Diverse
• Køleskabe – huller i rækken – ensartethed
• Skaterbanen – kommunen – aftaler

Mandag d. 20/5 Knabstrup
Tirsdag d. 18/6 Kildebjerg.

Afslutning – normalt kortere møde samt spisning

BOP18-09-2018

Fra udvalgsdagsordenen 27/8 2018
Beskrivelse af sagen
Udvalget drøftede på møde i juni rammer og indhold for efterårets dialogmøder med bestyrelser for
dagtilbud og skoler.
Administrationen har efterfølgende udarbejdet en konkret plan for efterårets dialogmøder med forældreog skolebestyrelser.
Oversigt fremgår nedenfor, og bestyrelserne er blevet inviteret til møderne. Udvalget holder i efteråret
2018 et dialogmøde med hver af de fire skolebestyrelser, et fælles dialogmøde med alle

dagtilbudsbestyrelser og et dialogmøde med alle bestyrelser samlet. Udvalget har i foråret 2018 afholdt
dialogmøde med hver dagtilbudsbestyrelse.
Dialogmøder
Holbæk By – Skolebestyrelse

Mandag d. 17. september 2018 kl. 18.30-20.30

Kildedam – Skolebestyrelse

Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 19.00 – 21.00

Skovvejen – Skolebestyrelse

Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 18.30 – 20.30

Katrinedal - Skolebestyrelse

Tirsdag d. 9. oktober 2018 kl. 18.30 – 20.30

Dagtilbudsbestyrelser (alle fire)

Mandag d. 29. oktober 2018 kl. 18.30 – 20.30

Alle bestyrelser (skole + dagtilbud) Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 18.30 – 20.30
Herudover fastsættes et dialogmøde med Ungdomsbyrådet i forbindelse med et af udvalgets møder i
efteråret 2018.
Rammerne for dialogmøderne:
Efterårets dialogmøder tager afsæt i følgende temaer:

▪

Kvalificering af indsatsområder

▪

Fortsat erfaringsopsamling med ny områdestruktur

▪

Emner som bestyrelserne er særligt optaget af

Kvalificering af indsatsområder
Dialogen og det videre arbejde med kvalificering af indsatsområderne tilrettelægges ud fra en plan, hvor
der sonderes mellem hvem, der er de centrale aktører og interessenter indenfor de forskellige
indsatsområder.
Indholdsmæssigt kan forslagene til indsatsområder groft opdeles i to kategorier: en kategori der
omhandler det faglige indhold i dagtilbud og skoler (sproglig understøttelse, styrkelse af læsning,
matematik mm.) og en kategori der mere bredt handler om samarbejdet om dagtilbud og folkeskole
samt deres rolle og placering i lokalsamfundet.
Hvor de faglige (pædagogiske- og undervisningsmæssige) temaer primært er velegnet til dialog mellem
udvalget, bestyrelser og fagfolk, så henvender de øvrige temaer sig til en bredere kreds med deltagelse
af f.eks. repræsentanter for lokalområderne og andre potentielle interessenter.
Desuden skal temaet om dagtilbud og folkeskolen i lokalområdet blandt andet koordineres med den
proces, der er igangsæt om projektudvikling af 5 konkrete anlægsprojekter i henholdsvis Knabstrup,
Stestrup, Svinninge, Tuse og Jyderup. Udvalget vil i september blive orienteret om en aktivitetsplan for
denne del af processen.
Fortsat erfaringsopsamling med ny struktur
Udvalget har på dialogmøderne med de fire forældrebestyrelser haft en første drøftelse af erfaringerne
med områdestrukturen. Men udvalget har endnu ikke haft lejlighed til at møde skolebestyrelserne, som
er nyvalgte fra skoleåret 2018/19.
Dialogmøderne med de fire skolebestyrelser i september og oktober indeholder såvel dialog om de
relevante indsatsområder samt en erfaringsopsamling på områdestrukturen.
I forbindelse med den kommende APV og trivselsundersøgelse for de ansatte i efteråret vil der for
dagstilbuds- og skoleområdet indgå en række supplerende spørgsmål, der omhandler erfaringerne med
områdestrukturen. Udvalget vil på udvalgsmødet blive præsenteret for udkast til de
evalueringsspørgsmål, som vil indgå i APV og trivselsundersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen forventes klar ved udgangen af oktober, og det er planen, at dialogmødet
den 20. november 2018 med alle bestyrelser benyttes til at drøfte resultatet af undersøgelsen. Formålet
er at få uddybet undersøgelsens resultater med afsæt i den viden som medarbejderrepræsentanter,
lederne og bestyrelsesrepræsentanterne besidder om området.
Administrationen planlægger endvidere drøftelser af resultatet af undersøgelsen mellem udvalget og
repræsentanter for de faglige organisationer og områdelederne. Evalueringen af den ny struktur
afsluttes ultimo 2018.

