Dagsorden for skolebestyrelsen
Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup
nr. 05 - 2021
Torsdag d. 14/10 Undløse kl. 18.00 – 20.00
I Undløse
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
Særlige møder:
•

SB møde med skole og forældre 2/11 21 kl. 17.00 – bilag og indbydelse udsendt inden dagens møde.

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: Betina, Finn, Victoria, Kasper, Jakob, Kirstine, Tanja, Anne.

Ordstyrer: Bo
Punkt 0

Velkommen til Tina Halen og præsentation af elevrådet
Tina præsenterede sig selv og bestyrelsen havde en kort præsentation.

Punkt 01
Fast punkt
Ref

Godkendelse af referat fra 14/9 2021
Godkendt
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Punkt 1
40 min
Ansvarlig
Formål

Gensidig orientering, elevrepræsentanter samt rundvisning i Undløse

Ref.

•

Bestyrelsen
At bestyrelsens medlemmer informerer hinanden om områder for skolen det kan
have interesse for alle at være informerede om.
Kendte punkter:
• Orientering fra skolerne
• ”Skolens principper”, som løbende bygges større i takt med I kommer mere på
plads i skolebestyrelsen https://nku.holbaek.dk/vaerd-at-vide/skolensprincipper/
• Ny ansatte
• Tilmelding til møde for bestyrelser d. 2/11 kl. 17.00
• Åbent hus udsat til oktober/november i Nr. Jernøse i forbindelse med emneuge
• Vi beslutter at Bo undersøger muligheden for at Nr. Jernløse, Undløse og
Knabstrup får et fælles navn – fx Engskovskolen.
Er afsendt lige efter mødet. Der er fortsat ikke svar?

•
•
•
Punkt 2
10 min
Ansvarlig
Formål

Eleverne kunne desværre ikke deltage, så der var rundvisning af de ansatte
repræsentanter i bestyrelsen.
Principper justeres og lægges ind på hjemmesiden
Tilmelding til møde 2/11 klares vi invitationen
Der er nu svar omkring skolenavn. Lige pt. lægges forslaget ned.

Kort orientering omkring navne og administration
Bestyrelsen
”Vi beslutter at Bo undersøger muligheden for at Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup
får et fælles navn – fx Engskovskolen”.
Er afsendt lige efter mødet. Der er fortsat ikke svar?
Bilag: Mail fra Kasper i forlængelse af dagsordenen.

Ref.

•
•

Punkt 3
60 min
Ansvarlig
Formål

Administrationen og den adm. leder er ansat under skolelederen i Jernløse, men
er leder for administrationen på tværs af skolerne Undløse, Nr. Jernløse,
Knabstrup, Kildebjerg og Jyderup. Derfor lægges den del på alle hjemmesiderne.
Ønsket om skift af navn skrinlægges for denne gang.

Indledende arbejde med identitet, profil
Ledelse og bestyrelse
At ledelse og bestyrelse får lagt en bund og taget afsæt til en skoleprofil og et
værdigrundlag.
Overskrift: ”Vi har skoler for de børn vi har”
Bilag: Skolens værdigrundlag
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Ref.

Udsat grundet lange pædagogiske snakke under pkt. vedr. frihedsforsøget.
Aftalt at kommende møde er med fokus på Børnesyn, værdigrundlag samt hvad
ønsker vi vores skoler skal kendes for?

Punkt 4
20 min
Ansvarlig
Formål/
motivation

Frihedsforsøget
Ledelse
At udvalget løbende inddrages i de tanker der er på skolen.
Link:
Alle (forældre, politikere, elever, medarbejdere og ledere) er inviteret ind for at
komme med ideer via hjemmesiden
https://skovvejens-skole.dk/frihedsforsoget/
og hjemmesiden børnenes skole
https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/knabstrup-nr-jernlose-undlose-skole/
Her er det muligt at give sine ideer luft, samt like andres ideer og komme med input.
Lige nu omkring frihedsforsøget:
Jakob fremlægger ændrede ringetider for Nr. Jernløse, således at eleverne ikke skal
vente for længe opå busserne, men ligeledes for at imødekomme elevernes ønske
om lidt længere pausetid, samt elever, forældre og skolebestyrelses ønske om længe
tid til spisning.
Er bestyrtelsen enige træder forslaget i kraft til uge 44.

Beslutning

En lang og god diskussion og snak om rollen for skolebestyrelsen. Hvor tæt skal
bestyrelsen på hvad der sker på skolen, en tættere dialg, kommunikation, hvordan
skal skolen udvikles etc.

Punkt 5
15 min
Ansvarlig
Formål/
motivation

Budget og skoleårets planlægning (fast punkt)

Beslutning

Punkt 6

Ledelse
At skolebestyrelsen løbende får indsigt i arbejdet med budget og vilkår for skolen.
Opsamling på melding fra Holbæk kommune vedr. budget 22, som ændrer estimatet
for 2022.
Fra mødet 14/9: ”Den endelige budgetlægning, efter at det specialiserede er
gennemregnet for Nr. Jernløse, Undløse, Knabstrup, viser et estimeret overskud på
kr. 764.000 når der er taget højde for både interne og eksterne børn i specialiserede
tilbud”.
NYT:
Begrundet i børnetal og børn i specialiserede tilbud har skolen modtaget yderligere
udgifter, således at vores estimat nu ligger på et overskud på ca. 100.000 kr.
Sker der yderligere op eller nedjusteringer af estimatet informeres bestyrelsen på
skrift. Vi ser ikke mulighed for at estimatet bliver forringet. Men hvem ved.
Orientering om budgettet, samt det at vi har svært ved et fast estimat, samt ikke helt
kan betrygges i hvor stor overførsel vi har mulighed for. Vi har et mere klart billede
på det næste møde.
EVT.
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5 min
beslutning
bop05-10-2021- 01-11-2021

Dato og placering af møderne
Jernløse onsdag d. 22/9 +
elevråd
Undløse torsdag d. 14/10

Jernløse mandag d. 15/11
Knabstrup Tirsdag d. 7/12 +
elevråd
Lørdag d. 22/1 – bestilles på
Strandparken

Undløse torsdag d. 24/2 +
elevråd
Jernløse mandag d. 14/3
Undløse tirsdag d. 26/4 +
elevråd

Jernløse torsdag d. 19/5
Jernløse mandag d. 13/6 +
elevråd

Punkter til møderne/årshjul
Rundvisning 4.-9. klasse
Budget 21 og budget 22
Åbent hus forældre onsdag d. 13/10 kl. 16.00
Præsentation af ny leder
Rundvisning af eleverne
Arbejde med profil og værdigrundlag
Værdigrundlag
Uddannelsesparathedsvurdering
Rundvisning
Klassebaseret tildelingsmodel gennemgang
Frihedsforsøget
Budget 22 gennemgang og godkendelse
Inklusion (Specialundervisning – budget og håndtering af visitering,
mellemordninger)
Rundvisning
Lærernes arbejdstid
Overgange (Overgange særligt fra 6. klasserne og fokus på inklusionen
og videndeling omkring elever, med behov der kræver særligt
opmærksomhed og viden).

Rundvisning 0.-3. årgang + P klassen

bop

Kære alle,
I forhold til NAVN på skolen er jeg lidt i vildrede. Jeg synes vi har lært, at for børnene er der ingen der har
gået på Skovvejens Skole de sidste 10 år eller hvor længe det har heddet sådan. Og jeg tror heller ikke der
er nogen der mener de i sin tid har gået op Engskovskolen, uagtet de fleste voksne husker det som en god
tid?
Børnene har gået på Undløse, Knabstrup og Nørre Jernløse - langt de fleste på to af disse :-). For mig bør
skolerne hedde det de gør med et navn der vise den lokale tilknytning. Det er også sådan jeg forstår den
politiske intention i den nye struktur.
Men jeg synes godt at SAMARBEJDET kan have et navn. Og det skal være noget andet end "alle skolernes
navne", for det er knudret. Når jeg nu sidder og sammenligner fx. Kildebjerg, Jyderup og os er det lidt
forvirrende at fx. Gitte fremstår som administrativ leder alle steder og flere af de administrative
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medarbejdere er de samme. Er det faktisk tilfældet eller manglende opdatering af hjemmeside? Jeg husker
det som "en knast" forhold til den nye struktur at administrationen var reelt udfordret på deres
jobsikkerhed. Det administrative er jo i den forstand noget der rækker UDOVER det vi skal finde et navn til,
set i mine øjne? Især hvis det rækker ud over vores tre skoler. Jeg er i øvrigt fortaler for at man
administrativt sagtens kan arbejde på tværs af skolerne, hvor det giver mening.

Det er ikke lige min force at tænke kreativt sådan en mandag morgen, men jeg følte lige for at give min
input til hvad JEG synes fællesnavnet skal rumme. For mig kan det så sagtens være
Engskovsamarbejdet eller noget i den retning, men jeg synes ikke det hører hjemme på fx skiltene i Undløse
og Knabstrup.
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