Referat for skolebestyrelsen
Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup
nr. 08 - 2022
Lørdag d. 22/1 2022 kl. 09.00 – 15.00
På Strandparken i Holbæk
Aftalte møder: :Jernløse tirsdag 17/8, tirsdag d. 14/9 + elevråd Jernløse, torsdag d. 14/10 Undløse,
mandag d 15/11 Jernløse,
Tirsdag d. 7/12 + elevråd Knabstrup, Lørdag 22/1/22 Strandparken, torsdag d 24/2 + elevråd Undløse,
mandag 14/3 Jernløse, tirsdag d. 26/4+ elevråd Undløse, torsdag d. 19/5 Jernløse, mandag d. 13/6 +
elevråd Jernløse. Mødetidspunkt SB møder: 18.00-20.00

DELTAGERE - Forældre:
• Anne Louise Kaltoft Formand
• Pia Ravn
• Kirstine Rolsted Skifte
• Tannie Nyboe
• Stella June Wexøe Kristensen
• Inge Neander
• Kaspar Kjærgaard Næstformand
• Kris Nielsson
• Viktoria Lock

Thor (elevrådsrepræsentant Jernløse).
Ledelse: Bo Pedersen - til mødet er de pædagogiske ledere inviteret
Personalerepræsentanter: Tanja Robrahn (Jernløse), Gina Lisette Schlicker (Undløse),Finn (Knabstrup)
Afbud: Kasper, Tanja, Finn, Stella

Ordstyrer: Bo
Punkt 01
Fast punkt
Ref

Godkendelse af referat fra 7/12-2021

Punkt 1
60 min
9.30-10.30
Ansvarlig
Formål

Skolen lige nu – set fra flere vinkler – forskellige input samt arbejdstid og
trivselsundersøgelsen T4

Godkendt

Bestyrelsen
At bestyrelsens medlemmer informerer hinanden, men også får indsigt i
udfordringer, styrker og kommende indsatser på skolerne – set fra maskinrummet.
Ligeledes en gennemgang af arbejdsvilkårene for lærere og pædagoger. Hvad står i
vores skoleplan, hvad er i læreraftalen, hvad forventes osv.

Side 1 af 4

Arbejdstid - skoleplan
•

Tager af sæt i skoleplan, arbejdstidsaftale – men sat i et praktisk lys og

•

Pejlemærker i T4 (trivselsundersøgelsen) - hvad er udfordringerne på
skolerne – på den store klinge?

T4

Spørgsmål til og diskussion af, om den justerede viden ændrer på hvor dan
skolebestyrelsen ser skolen skal udvikles?
Ref.

Der ansættes en lærer mere i Knabstrup. Det sker for at understøtte arbejdet i
Knabstrup, og er ikke udtryk for at en lærer er stoppet. Så dejligt vi har mulighed for
en lærer mere i Knabstrup.
Covid huserer på vores skoler. Lige pt. har vi sendt overbygningen hjem til
fjernundervisning, da alternativet var for få lærerkræfter. Det opvejes ved at de er
lærere med milde symptomer der kan undervise hjemmefra.
Ellers gennemgang af arbejdstid for lærerne – vedhæftet bilag bl.a. oplæg og
arbejdstidsaftale.
Herefter gennemgang af opmærksomhedspunkter i T4 der er trivselsundersøgelse
der både er besvaret af elever, forældre, ledere og medarbejdere. Svarene og
opmærksomhedspunkterne tages med på skoleniveau, på afdelings og klasseniveau.
Ligeldes kuigges der på forskelle fx på årgangene, mellem klasserne og mellem
kønnene.

Punkt 2

Budget 22 – med henblik på foreløbig beslutning af budget og indsatser.

Ansvarlig
Formål/
motivation

Ledelsen
AT skolebestyrelsen beslutter budget for skolen, samt indsatser.
At skolebestyrelsen retter fokus mod forskellige indsatser Bl.a. hvordan skal vi kunne
se skolen er en skole
Hvordan får vi elever og forældre på banen?
Gennemgang af budget 22 Almen skole
Gennemgang af budget – Specialiserede
Forventet regnskab og evt. overskud fra 2021

Beslutning

Budget 22 er vedtaget med de opmærksomhedpunkter der er ved ikke at kende
afslutningen på 2021 samt de eksagte udgifter til specialområdet.
SFO budgettet kommer på næste møde, da elevtallet ikke var justeret fra central side
og budgettet derfor ikke kunne laves færdigt.
Afslutnig af regnskab 21 vil være klar til næste møde.
Her ligeledes en snak om, hvem der står for udeområder, opgaver med udskiftning
og renovering.
Ligeledes besluttet indkøb jf. oversgt og forklaring til bestyrelsen (bilag)
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Punkt 3

Børnesyn, identitet, profil, det videre arbejde – frihedsforsøget

Ansvarlig
Formål

Alle
Overskrift: ”Vi har skoler for de børn vi har”
Børnesyn for Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup (foreløbigt)
Alle børn skal have et trygt skoleliv og skal indgå i gode fællesskaber. Alle børn
mødes anerkendende og oplever indflydelse, ansvar og at være gode til noget.
At udvalget løbende inddrages i de tanker der hos ledelsen/på skolen
• Bestyrelsen drømmer og ønsker
• Børnesyn en formulering og arbejdet på skolen

Ref.

Mange snakke omkring børn, trivsel og udfordringer omkring organiseringen lige pt.
Kunne læringscafe gøres anderledes.
Det kan være svært at se og evaluere på et Corona år
Men generelt mange interessante snakke omkring hvordan vi kan arbejde videre på
skolen.
Kunne der være mere fokus på udeområdet, skolehaver, træer, miljø, beplantning
Læringscafeen skal retænkes, måske lægges ind i skemaet og have et andet indhold
så det ikke bliver en før SFO

Punkt 4

Principper – kan vi vedtage de fremsendte principper

Ansvarlig
Formål/
motivation
Beslutning

Ledelse
At alle kobler sig på skolens principper, og de kan sættes på hjemmesiden
At skolebestyrelsen taler om, hvorvidt der mangler andet? Fx kostpolitik eller?
Aftalt at de omtalte principper er vedtaget, og lægges på hjemmesiden. Ligeledes
blev vedtaget at principperne kunne gennemarbejdes løbende af et udvalg i
bestyrelsen.
De rettes og lægges på så snart der er et logo vi kan sætte på

Punkt 5

Skolebestyrelsesvalg

Ansvarlig
Formål/
motivation

Ledelse
At skolebestyrelsen får aftalt proces for skolebestyrelsesvalg samt valg en
valgbestyrelse.
Ligeledes skal hvert medlem i bestyrelsen overveje om de ønsker at fortsætte i
bestyrelsen/stille op til genvalg.
Bilag: Proces samt oplæg fra sidste år
Processen er taget til efterretning. Der udarbejdes materiale, som udsendes til
forældre og kommende forældre i børnehaverne.
Valgbestyrelsen er valgt og er: Formand for bestyrelsen Anne, Næstformand: Kasper
og skoleleder Bo Pedersen.

Beslutning

Punkt 6

Opsamling fra dagen – hvem gør hvad til hvornår
Hvad går vi herfra med
Fik vi ny viden vi kan arbejde videre med

Side 3 af 4

beslutning

Hvad kalder dagen på at vi tager med på vores næste møde
Kommentarer fra og om mødet:
• Rart med god tid til at tale om punkterne.
• Kunne godt være to gange om året at vi havde længere møder.
• Kunne være dejligt , hvis lederne kunne deltage
• Super ærgeligt at der mangler personale og elevrepræsentanter til
mødet/møderne
Ønske:
At der arbejdes med principper/politik for hvordan vi som skole kan arbejde med,
modtage elever med bl.a. anden kønsidentitet og kønsforståelse.

justeret20-01-2022rettet25-01-2022
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