Referat for skolebestyrelsen
Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup
nr. 04 - 2021
Tirsdag d. 14/9 kl. 18.00 – 20.00
I Jernløse
Mødet er med deltagelse af det fælles elevråd fra kl. 18-19
17.30 spiser det fælles elevråd en sandwich inden mødet.
Aftalte møder:
Forslag til datoer det nye skoleår: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

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: Stella, Kasper, Tanja, Victoria

Ordstyrer: Bo

Punkt 0
Fast punkt

Godkendelse af referat fra 17/8 2021
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Godkendt
Punkt 1
40 min
Ansvarlig
Formål

Gensidig orientering, elevrepræsentanter samt Rundvisning 4.-9. klasse Jernløse
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
• Ny ansatte
• Bus tider, ringetider
•
Covid 19
•
Årshjul bestyrelsen – se nedenfor
•

Thor (formand)og Yash (næstformand) fremlægger deres input til det fremtidige
samarbejde mellem skolernes elevråd beskrevet på en planche, som vi tager et foto
af og sender til de respektive elevråd.
I elevrådet i Nr. Jernløse 6. – 9. kl. er der en undervisningsmiljørepræsentant, et
festudvalg og et økonomiudvalg. Thor og Yash viser rundt.
• Der kommer i efteråret en APV inkl. Ledermåling.
Derudover kommer der en trivselsmåling T4 for elever, forældre og medarbejder. Her
vil vi gøre en særlig indsats i forhold til at få så mange besvarelser så muligt.
• Der vil blive indbudt til dialogmøde mellem skolebestyrelser og politiker, der
kommer en dato snarest.
• Der er nye retningslinier i forhold til Corona og ledelsen sender på torsdag et
nyt info skriv til forældre og medarbejder.
• Vi har endnu ikke fået svar vedr. bustider, trods gentagne rykkere
• I Undløse har vi ansat ny pædagogisk leder pr. 1/10 Tina Haven
• Der var ansættelsessamtaler i går i Nr. Jernløse, men det var ikke en kandidat
der kunne dække de fag vi skal have dækket. I FO’en har vi ansat en
pædagogisk assistent, samarbejdet tegner meget positivt.
• Der er ansat 2 nye pædagogmedhjælpere i Undløse og 1 i Knabstrup.
• En stor del at taget i Knabstrup er færdiglagt, så inden længe bliver stilladset
fra hovedbygningen fjernet.

Punkt 2
20 min
Ansvarlig
Formål

Åbent hus for forældre – møder med skolebestyrelsen onsdag d. 13/10
Ledelse og bestyrelse
At ledelse og bestyrelse aftaler planlægningen af åbent hus for forældrene onsdag
d. 13/10 kl. 16.00
Forslag til at faglærere sammen med eleverne laver udstillinger der kan pynte skolen
og som forældrene kunne komme og se. Sørge for, at det er nærværende for alle
klassetrin. Få forældrene i spil i forhold til at finde skolens (matriklens) identitet. En
uddybelse af de første tiltag vi har søsat forhold til frihedsforsøget. Det er lettere at
kommen med input til frihedsforsøget når man ved, hvilken vej skolen ønsker at gå.
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Efter en længere snak om involvering af elever og forældre i frihedsforsøget, i
forbindelse med åbent hus, vælger ledelsen at gå en runde mere i forhold til
planlægningen, så vi sikrer at det er bærværende for forældrene på skolerne.

Punkt 3
20 min
Ansvarlig
Formål/
motivation

Beslutning

Punkt 4
15 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.
Læringscafe
Intet nyt

Budget og skoleårets planlægning (fast punkt)
Ledelse
At skolebestyrelsen får en kort indføring i arbejdet med budget frem til Jul.
Der udsendes forslag til budget inden mødet. Budget gennemgåes på mødet, og
skolebestyrelsen skal som en del af deres, beslutte budgettet.
Ligeledes gennemgås hvorledes ledelsen ønsker at arbejde med budget 22. Her kan
SB ligeledes komme med ønsker til en behandling af budgettet

Beslutning

Forventning om at det samlede budget for skolerne er klar.
Vi forventer ligeledes at regnskabet for de først 7/12 dele af 21 er færdigt, med de
udfordringer det kan have for skolerne.
Vi forventer at kunne estimere hvordan vores skoler går ud af 2021.
Ligeledes vil der være en indikation på budget 22.
De første 7/12 dele af 21 har haft et minmalt overskud på c. 150.000 der er fordelt
mellem skolerne under det tidligere Skovvejen.
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.
En usikkerhed kan være de nye visitations og betalingsniveauer der er for det
specialiseered, som er samlte centralt for de udgifter der ligger over 200.000 pr. barn
i specialtilbud. Vi håber de budgetter kan bære, så vi ikke skal betale ind til dem ved
afslutningen af året. Der er i firhedsforsøgsperioden aftalt at alle beløb overføres på
skoleområdet. Vores overskud skal medvirke til at sikre at vi kan bevare antallet af
ansatte, samt modtage de personaler der er på barsel og kommer tilbage i januar.
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Vi kigger for indeværende år ligeledes på aktiviteter for eleverne, som kan benyttes
indendøre, samt kigger på at sætte i gang med billeder etc. som har været udsat pga.
manglende økonomi.
Punkt 5
15 min
Ansvarlig
Formål/
motivation

Høringssvar budget 2022

Høringsfasen i forbindelse med budget 2022-2025 er i gang
Kære bestyrelse
Økonomiudvalget behandlede budget 2022-2025 i fredags og sender hermed
budgettet i høring.
Høringen begynder den 30. august og slutter den 16. september kl. 12.00.
Høringsmaterialet ligger på Holbæk Kommunes hjemmeside, og eventuelle
høringssvar skal afleveres via hjemmesiden. Kommunalbestyrelsen kan tilgå svarene
i takt med, at de løber ind. Et tidligt høringssvar vil dermed være tilgængeligt for
politikerne i længere tid, end et sent høringssvar.
Link til høringsmateriale på hjemmesiden:
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022/

Beslutning

Bo skriver et høringssvar uden særlige bemærkninger, men med en bekymring
omkring det specialiserede. Høringssvar kan ses på hjemmesiden.

Punkt 6
5 min
Ansvarlig
Formål/
motivation

Ny skole, nyt navn og nyt logo?

Beslutning

Punkt 7
5 min
beslutning

Skal vores nye skole have et samlet navn: (Skovvejen, Engskov, eller - ?)
Kan vi gå videre med logo – måske en justering af det vi har, hvis ikke de to andre
ønsker at benytte det.
Vi beslutter at Bo undersøger muligheden for at Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup
får et fælles navn – fx Engskovskolen.
EVT.

bop29-08-2021

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

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
Uddannelsesparathedsvurdering

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

Rundvisning
Klassebaseret tildelingsmodel gennemgang
Frihedsforsøget
Budget 22 gennemgang og godkendelse
Inklusion (Specialundervisning – budget og håndtering af visitering,
mellemordninger)

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

Rundvisning
Lærernes arbejdstid

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

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
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