Tidspunkt: Bestyrelsesmøde mandag d. 09.08.2021 - kl. 18.30 - 21.00.
Sted:

Gislinge Skole – Skolevej 4, 4532 Gislinge

Husk at melde afbud hvis I ikke kan deltage
Deltagere: Forældrerepr.:
Medarbejderrepr.:
Mette Mørch Johansen
Søren Hansen
Hanne Yttesen
Mark Sørensen
Jens Læssøe
Christian Erbo Fjord (næstformand)
Jacob van Dijk (formand)
Ledelse:
Karina Weitemeyer
Randi Hoffmann
Stine Ravn
Camilla Hove Lund (suppleant)
Elevrepr.:
Anna Victoria Kendra van Dijk (9.kl.)
Caroline Hove Lund (9.kl.)

Punkt A
Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Tilføjelse af Punkt 0
Punkt B
Ansvarlig
Bemærkning
Beslutning

Oplæg om frihedsforsøget i Holbæk Kommune v/Christina Wolff
Alle

Punkt 0
Ansvarlig
Fremstilling

Udviddelse af skolebestyrelse
JVD
Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Beslutning

Bestyrelsen udviddes fra 5 til 7 personer. Det betyder pt. at Camilla H. Lund
efterfølgende er eneste suppleant. Der er herefter plads til endnu 1 suppleant, hvis en forælder melder sig.

Punkt 1
Ansvarlig

Konstituering af skolebestyrelse
RH

Christina Wollf er kommunal programleder for frihedsforsøget.
Randi fremsender kommunens nye ”Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler
i Holbæk kommune – med Frihedsforsøg”.

Fremstilling

Valg af formand og næstformand
Datoer for kommende bestyrelsesmøder.

Beslutning

Ift. formandsposten stillede Jacob alene op og blev enstemmigt valgt som
formand.
Ift. næstformandsposten stillede Christian alene op og blev enstemmigt valgt
som næstformand.
Møder planlægges på rullende datoer og udformes af Randi.

Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling

Orientering om status fra skole og SFO
RH
Randi oplyser at hun er blevet taget rigtig godt imod af personalet, men at
det har været forbundet med visse udfordringer grundet Mettes pludselige
opsigelse. Randi roser personalegruppen for at være en stor hjælp.
Store udfordringer med IT ift. skemaplanlægning, men det er nu gået op.
Fremhæver kortere skoledage = flere 2 lærertimer, hvilket skulle optimere
undervisningen.
Stor fremgang i tilmelding til SFO2. Der skal kigges lidt på nomeringerne i
SFO2.
Økonomi: Nøglemedarbejder i økonomiafd. har opsagt stilling, hvilket giver
et efterslæb fra kommunen. Budget er derfor ikke på plads endnu. Randi afholder møde med Laila herom snarest og skaber overblik til næste møde.
Pr. 1/10 ansættes pædagoisk leder (der er kommet mange rigtig gode ansøgninger). Samtidig ansættes også en administrativ medarbejder og en lærer.
Der udarbejdes et årshjul, som lægges ud på AULA, når dette er klart.
Lejrskoler: 3.G og 6.G klasser kommer på lejrskole i skoleåret 2021/2022.
9.G klasse kommer ikke på lejrskole, da der skal være fokus på eksamen.

Beslutning

Flerstemmigt ønske fra bestyrelsen: Når nye lærere eller vikarer kommer til
skal der ske præsentation med billede.
Der arbejdes videre med lejrskole for 9.G, som søges gennemført hvis det er
muligt under hensyntagen til økonomi, faglighed, forældreengagement og lærertimer. Jens undersøger om der er et indestående på ”forældrefonden”.

Punkt 3
Ansvarlig
Fremstilling

Skolens 40 års fødselsdag
RH

Har vi styr på arrangementet?
Kaffebrygning – Sofie W.
Borde/stole stilles op – evt. Søren / 9. klasse i løbet af dagen.

Jens og Jacob har styr på slushice/popkorn mv. Kringle leveres kl. 12.

Hvem kommer, hvornår?

Alle deltager fra kl. 14 senest … Jacob og Jens møder ind tidligere.
Beslutning

Det lader til der er styr på det!

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

Korte meddelelser
Alle
Elever: afholder fremadrettet trivselsmøde før skolebestyrelsesmøde og medbringe input herfra.

Medarbejdere: intet at bemærke
Ledelse: Skolebestyrelse: intet at bemærke
Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling

Frihedsforsøget på Gislinge Skole
Alle

Beslutning

Udsat

Reflektioner i forlængelse af Christina Wolffs oplæg.
Hvad gør vi?
Materialet udarbejdet af elever, forældre og medarbejdere før sommerferien
skal analyseres. Skal der udarbejdes principper for frihed?
Enighed om, at frihedsforsøgene skal vokse nedefra.
Randi / Hanne (tovholder) / Stine / Karoline / Anna V. + evt. 1-2 medarbejdere (Søren og Mark vender retur herom).

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Værdigrundlag - visioner og politikker
Alle

Beslutning

Skolebestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som snarest muligt vil fremkomme med oplæg til opdatering af værdigrundlag, visioner og politikker.
Punktet udskydes derfor til næste møde.

Vi skal på Gislinge Skole have udarbejdet vores eget værdigrundlag med visioner og politikker.

Jacob/Karina tilretter værdigrundlag, visioner og politikker samt forretningsordning. Søren fremkommer med et oplæg ift. idrætsundervisning.
Skal der evt. medtages noget omkring mobiler i retningslinier?
Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling

Kommunikation
Alle

Hjemmeside bliver opdateret – hvordan beskriver vi os selv bedst?

Skal vi have en facebookside?
Beslutning

Facebookside oprettes af Randi/Jacob og administreres foreløbigt kun af
Randi.

Punkt 8

Evt.
-

Kort orientering om Multiforum v/RH
Praktikbank (måske vi kan finde på en bedre betegnelse) v/RH

Punkter til næste bestyrelsesmøde

Der sættes minutantal ind i de næste referatert.
Kursus i skolebestyrelse undersøges, flere interesserede

