Type:
Tidspunkt:
Sted:
Husk:

Bestyrelsesmøde
Onsdag den 25-11-2021 klokken 17.30 til 21.00
Gislinge Skole
At melde afbud hvis I ikke kan deltage!

Deltagere: Forældrerepræsentanter:
Jacob van Dijk (formand)
Christian Erbo Fjord (næstformand)
Mette Mørch Johansen
Hanne Yttesen
Jens Læssøe
Karina Weitemeyer
Thomas Jørgensen
Camilla Hove Lund (1. Suppleant)
Gæst:
Ingen

Punkt A
Ansvarlig
Bemærknin
g
Beslutning

Fællesspisning 17.30 til 18.30
Alle
Kræver tilmelding til Jacob (!)

Punkt B
Ansvarlig
Bemærknin
g
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Alle

Punkt C
Ansvarlig
Bemærknin
g
Beslutning

Elevrepræsentanter:
Anna Victoria Kendra van Dijk (9.G)
Caroline Hove Lund (9.G)
Medarbejderrepræsentanter:
Søren Hansen
Mark Sørensen
Sandra Liljegren (referent)
Ledelse:
Randi Hoffmann
Mette Halling

Godkendt ingen kommentar
Godkendelse af referat fra sidste møde
Alle

Godkendt ingen kommentar

Punkt 1
Ansvarlig
Fremstilling

Regnskab og Budget
Randi
Udsættes til møde i januar 2022.

Beslutning

Vi når ikke at kunne fremlægge et budget for 2022, da Laila pt ikke har
informationer nok til at lave et budgetark til mig. Derfor udsættes dette
punkt til januar-mødet.
Vi holder fast i beslutningen fra sidst.

Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling

Skole og SFO: Tilgang og afgang af børn
Sandra
Børnetal:
Elevtal: 196
SFO1: 61
SFO2: 26
En ny elev meldt ind
3 mere i SFO1
1 mere til Klubben

Beslutning

Punkt 3
Ansvarlig
Fremstilling

Skole og SFO: Tilgang og afgang af medarbejdere
Randi

Beslutning

Ingen tilgang afgang af personalet

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

Ny kommunal sundhedspolitik
Randi
Udvalget for Ældre og Sundhed har besluttet, at der skal laves en ny
sundhedspolitik for Holbæk Kommune. AHLI står for processen med at
udarbejde politikken, og så er der nedsat en arbejdsgruppe med folk fra alle
kerneområder. Den nye sundhedspolitik bygger videre på tre
udviklingsområder fra den eksisterede sundhedspolitik:
●
●
●

Mental sundhed
Sunde rammer
Lighed i sundhed

Vi er blevet bedt om i skolebestyrelsen at vende følgende spørgsmål:
●
●
●

●

Hvad optager jer, når det kommer til sundhed?
Hvilken rolle spiller sundhed, og de tre udviklingsområder, for at lykkes med
vores kerneopgave, børns læring og trivsel?
Hvordan/på hvilke områder kan en øget sundhedsindsats styrke børns læring
og trivsel? (Hvordan kan den nye sundhedspolitik bruges som løftestang i
forhold til udfordringer I står med?)
Evt. eksempler på lokale sundheds/trivselsindsatser eller ideer/ønsker til
indsatser

Beslutning

Forslag skal sendes ind d. 27.januar.
Vi melder åben udendørs motion i Gislinge, i forbindelse med skolen og
Gislinge multiforum.
Sundhedspolitik vedlægges.
Forbyggelse af ensomhed, god indsats med ungdomsklubben.
Mette har et indsatsområde med hensyn til mental sundhed. Hun vil forsøge
at starte PAF/trivselsrejser op i indskolingen fra kommende skoleår.
En medarbejder har fået en pulje og skal starte det op. Flere medarbejdere
skal uddannes.
Trivselskonferencer på baggrund af barnets egen stemme. Status en gang
om året med hvad der er på spil i fællesskabet i klassen, og hvad der skal
arbejdes videre med.
Randi: Fokus på en dæmper på præstationskulturen.

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Røgfri skoler samt mad og måltider
Randi
Status på arbejdet med Røgfri Skoler og afrapportering til Holbæk Kommune.
I løbet af foråret skal laves et arragement med en der kommer ud og
fortæller om livet før og efter misbrug.
Det skal besluttes hvilket misbrug der skal tales om. Der tages stilling til
senere om 6. klasse skal med, evt. i dialog med fortæller om hvad han/hun
anbefaler, men ellers for 7. til 9. klasse
Alle undersøger baglandet om vi evt. kender nogen vi kan få ind og fortælle.

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Korte meddelelser
Alle
Elever:
-

-

Elevrådsmødet i sidste uge blev aflyst, da 9.klasse var i praktik, og Dorte,
der er elevrådslærer, var syg. Jeg prøver at få hende til at indkalde til et
møde i den kommende uge, så eleverne også har et par punkter med til
bestyrelsesmødet, fx beslutning omkring brugen af de 2x10.000 kr.
Gallafest
Skal holdes for 8. og 9. klasse og for dem der vil have pænt tøj på.
Evt. nogle forældre der står ved døren som ”vagt” for at andre udefra ikke
deltager.
Foreslag til fest er 10. februar 17.30 – 23.00. Mødetid dagen efter kl. 10.00
for dem der deltager i festen. Dem som ikke deltager møder ind til alm.
Undervisning kl. 08.00

Medarbejdere:
-

Ingen

Ledelse:
-

Ingen

Skolebestyrelse:

-

Ingen

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling

Frihedsforsøg på folkeskoler i Holbæk
Randi
Status på projektudvalget.

Beslutning

Fokus område - rolige morgener, børn der ikke er meldt i SFO kan først
møde ind 7.50

Punkt 8
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Kommende arrangmenter
Alle
Julefest, Gallafest, Musik på amfiscenen

Punkt 9
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Forældrefond / Støtteforening
Jens
Brug af opsparede midler.
Det er besluttet at pengene skal bruges til biblioteket.
Vi undersøger hvem der kan hjælpe med at sætte projektet i gang. Kan man
hente noget hjælp/penge fra kommunen? Måske CFU kan hjælpe? Mette
tager kontakt til til firma.
Jens tager kontakt til Vallekilde højskole.

Punkt 10
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Fraværskultur (udsættes evt. til næste møde)
Randi
Vi har klasser, hvor over halvdelen af eleverne har tæt på 3 ugers ferie.
Punktet bliver taget med i MED-udvalget

Punkt 11

Evt.

Vi har fået en invitation fra de andre skolebestyrelser.
Punkt 12

Evt. Lukket punkt

Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Ansvarlig
Fremstilling
Randi
Målrettet lektiecafé i samarbejde med byens seniorer
Randi
Praktikbank
Randi
Gislinge Multiforum
Jacob
Ungdomsklub i kælderen
Randi
Dalende børnetal

