Type:
Tidspunkt:
Sted:
Husk:

Bestyrelsesmøde
Onsdag den 27-10-2021 klokken 18.30 til 21.00
Gislinge Skole
At melde afbud hvis I ikke kan deltage!

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

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

Punkt A
Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Ingen bemærkninger
Punkt B
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Ingen bemærkninger
Punkt C
Ansvarlig
Bemærkning
Beslutning

Præsentation
Randi
Præsentation af Mette, Sandra og Laila.

Kort præsentation
Det er besluttet af ledelsen, at Sandra og Mette begge deltager i dette og de
to næste bestyrelsesmøder. Derefter vil der blive evalueret på, om begge
skal fortsætte med at deltage.

Punkt 1
Ansvarlig
Fremstilling

Beslutning

Regnskab og Budget
Randi + Laila
Laila fremlægger økonomisk status.
Randi og Mette præsenterer budgetoplæg.
Dialog om øvrigt forbrug inden 31/12 – OBS på elevernes ønske om fokus på
udearealer.
Ny SKI-aftale med Føtex erstatter vores aftale med Brugsen i Gislinge

Der er iht. SFO’ens driftsramme taget beslutning om, at der bliver ansat en
medarbejder mere (6 timer om ugen) til SFO2, da Sussi er dernede alene og
der er større tilgang af børn.
Budgetoplæg vedr. Skolens driftsramme godkendes med følgende
kommentarer:
- Yderligere ønske om bærbar projektor til ca. 3000kr. godkendes.
Jacob vil gerne hjælpe med vejledning, så der bliver købt en model
med ordentligt lys.
- Der mangler ressourcer til madkundskab. Randi justerer øvrige tal til.
Den 13. december er der sat møde i kalender med Mette, Randi og Sandra
der vil kigge på, om alt aftalt er blevet indkøbt. Evt. resterende beløb går til
bibliotek + indretning af indemiljøer.
Randi og Mette vil komme med budgetoplæg på budget 2022 til næste
bestyrelsesmøde.
Af den resterende pulje på 338.000 kr. afsættes følgende:
- 10.000 til afsnit A (elevrådsproces om ønsker)
- 10.000 til afsnit B (elevrådsproces om ønsker)
- 20.000 til lejrskole for 9.kl.
- 130.000 Opgradering af legeplads med fokus på udskolingen.
- Overførsel af 168.000 til næste budgetår

Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling

Skole og SFO: Tilgang og afgang af børn
Sandra
Børnetal:
Elevtal: 195
SFO1: 58
SFO2: 25

Beslutning

Ingen elever er kommet til eller forladt skolen.
Der kommer fokus på at gøre både SFO1 og SFO2 mere attraktiv, for at få
flere børn. Der er desværre efter Corona, mange der har fundet en rytme, så
de ikke behøver at bruge SFO.

Punkt 3
Ansvarlig
Fremstilling

Skole og SFO: Tilgang og afgang af medarbejdere
Randi

Beslutning

Julie Blegved at blevet fastansat.

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Lejrskoler 2021/2022
Jacob
Skal 9. klasse afsted på lejrskole i år? Og i hvilken form?

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Gårdvagter
Karina
Grunden til punktet er at der ikke er gårdvagter at finde

Der bliver afsat 20.000 fra året budget dertil.
Eleverne tager afsted torsdag - søndag med lærerdeltagelse torsdag +
fredag.

Der er i hvert frikvarter 3 gårdvagter udenfor - 2 i indskolingen og 1 i
udskolingen. De bærer gule veste, så man kan få øje på dem. Bestyrelsens
forældrerepræsentanter har tidligere gjort opmærksom på, at eleverne gav
udtryk for ikke at kunne finde en voksen, når de havde brug for det.
Der har fra skolens side været fokus herpå. De virker, de tiltag der er
kommet med legepatruljen, og dette må gerne fortsætte. Der vil komme
ekstra bemanding i forbindelse med sne.

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Korte meddelelser
Alle
Elever:
-

Sidste elevrådsmøde blev brugt til demokratidag, så ingen punkter til
bestyrelsen herfra.

Medarbejdere:
-

Lærernes Dag
Lærerne vil gerne sige tak for den flotteste lærernes dag, de har haft. Alle
lærere fik et brev fra eleverne sammen med kage og smørrbrød fra
bestyrelsen.

Ledelse:
-

Brevpapir – Designguide

Det bliver taget med videre politisk, så vi kan få lov at bruge logoet i øverste
højre hjørne.
-

Status Morgensamling

Første gang med morgensang gik godt. Morgensangkulturen skal øves, så
der fx automatisk er stille mellem sangene.
Fra onsdag i uge 45 kan forældre deltage.
-

Status Læsecafé (Gislinge Lauget, pensionistforeningen)

Inge fra Gislinge Lauget vil hjælpe med at få dette projekt startet op.
-

Idé: Lektiecafé (Red Barnet)

Et møde er også sat op med henblik på lektiecafe.
-

Demokratidagen 3/11 + Gislinge Multiforum 5/11 + Valgmøde 8/11
o Elevrådet deltager i Demokratidagen på 10.klassecenteret.
o Der kommer 4 styk og fortæller om Gislinge Multiforum og vil lave
o

-

nogle workshops for 4.-9.klasse.
Til valgmødet vil 7.- 9. klasse stille spørgsmål til politikerne som
kommer. Der kommer 5-6 politikere fra forskellige partier, herunder
den siddende borgmester.

Fyraftensøl – praksislæring – projektansøgning

D. 27. okt er der afholdt fyraftensøl med de erhversdrivende i Gislinge. Der
er blevet udvekslet tanker og ideer, der vil blive taget med videre.
Skolebestyrelse:
- Har ikke noget.

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling

Beslutning

Frihedsforsøg på folkeskoler i Holbæk
Randi
Fra seneste referat:
Randi skriver opfordring til forældre om at melde sig til projektudvalget –
behov for min. en forælder fra hver klasse + elever + 2 fra bestyrelsen
(Hanne og Karina).

Temadag 10. nov. på skolen omkring frihedsforsøget. Vi er der lige nu, hvor
vi gerne vil kigge på effekten af det, vi har nu, og ikke sætte meget mere i
gang.

MED-udvalget har ønsket: Evaluering af to-lærerordningen samt fokus på
relationsdannelse som udgangspunkt for samarbejde.
Dette punkt skal stå på ved hvert møde fremadrettet.

Punkt 8
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Kommende arrangementer
Alle
Julefest, Gallafest, Musik på amfiscenen

Julefest uden forældre på 6.- 9. klasse om aftenen
Elever og lærere skal finde ud at få det arrangeret.
Juletræ skal op sidste dag i november (Jens Læssø står for dette)

Punkt 9
Ansvarlig
Fremstilling

Forældrefond / Støtteforening
Jacob
Indestående udbetalt til Jens.
Vedtægter pågår; udsættes til næste møde.

Beslutning

Beslutning udskydes til næste møde

Punkt 10
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Hjemmeside
Jacob
Dagsordener, referater og principper på hjemmesiden.

Punkt 11

Evt.

Punkt 12

Evt. Lukket punkt

Beslutning tages af Randi og Jacob udenom bestyrelsesmødet.

Ingen har noget til evt.

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

