Jyderup Skole
Dagsorden og referat til
skolebestyrelsesmøde

Dato: 28.04.22
Tidspunkt: kl. 17.00-19.00
Mødeleder: Lisa
Dagsorden

Fraværende: Karin Andreasson, Stine
Tid

Referat

Formidling

Hvad handler punktet om, er der særlige
ansvarlige, gæster og er det til orientering (O),
drøftelse (D) eller beslutning (B)

Estimeret
tid til
punktet

Opsummering af
orienteringen/drøftelsen, konklusion
på beslutning, angivelse af evt.
ansvarlig og evt. deadline.

Til hvem, af
hvem og
hvordan?

1.

Godkendelse af dagsorden (B)

5 min

godkendt

2.

Godkendelse af referat (B)

5 min

godkendt

3.

Valg til skolebestyrelsen (D)
Følgende er meldt tilbage:
Lisa genopstiller (for to år)
Pernille do
Linda genopstiller for hele perioden
Brian do
Karin udtræder
Anja do
Zorica do
Der er valg for medarbejderrepræsentanter den 27.04.
Rikke har ikke kendskab til andre
kandidater pt. Skal vi reklamere på
Aula igen eller skal vi vente til
forældremøder i august/september
og håbe på kandidater her?
Logo (O)
Hvor er vi med dette arbejde?

10 min

Pernille opstiller kun for 1 år.

Gruppearbejde omkring at skabe
Jyderup Skoles principper? (D)
Der er nedsat grupper, der hver især
skal kigge på et princip under
Temaet Trivsel.
Vi skal have kigget på forslaget fra
sidste møde, da der var tvivl ift nogle
punkter og drøftet endnu et med
henblik på godkendelse. (B)

30 min

4.

5.

Lisa

Karin og Dorte fortsætter som
medarbejderrepræsentanter.

10 min

Vi mangler
forældrerepræsentanter.
Ved forældremøderne i
august/september vil
skolebestyrelsesforældrene
præsentere arbejdet.
Rikke vil sammen med
administrationen skrive til
forældrerådene og høre om, der
her kunne være interesserede
forældre.
Processen er i gang. Lærer
Heidi Sørensen vil arbejde med
nogle elever fra HDS, som vil
udarbejde nogle forslag. Hun
vender tilbage med forslag, når
de er længere i processen.
Vi gennemgik princippet for s/hsamarbejdet med fokus på
punkterne omkring ”elevplaner”.
Der blev drøftet, hvordan vi som
skole skal lave feedback til
hjemmet og i hvilken form. Der
er fra UVM meddelt, at
elevplaner erstattes af
”meddelelsesbog”. Se dette:
https://www.uvm.dk/aktuelt/ifokus/evaluerings-ogbedoemmelsessystem/hovedel
ementer%20i%20aftalen/medde
lelser-mellem-skole-og-hjemsamt-upv
Når vi kender omfanget af
denne nye elevfeedback, vil vi

Rikke

Lisa
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6.

Høring ift specialområdet i Holbæk
og budget (B)

30 min

Der er taget følgende beslutning på
UBS:
”Godkendt med beslutning om at
Jyderup Skole får mulighed for en
længere udfasning af tilbuddet.
Tilbuddet skal senest være udfaset
ved skoleåret 23/24.

genoptage punktet og
princippet: Underretning af
hjemmet om elevens udbytte af
undervisningen, herunder
elevplaner.
I aktuelle princip retter vi ordet
”elevplan” til ”meddelelsesbog”.
Den endelige version er
vedhæftet referatet.
Efter drøftelse tager
skolebestyrelsen denne
beslutning: Vi fortsætter med en
udfasning gennem et skoleår
mere, hvor elever i T-klassen
forventes progressivt udsluset i
almenområdet.

Lisa og Rikke

Det har for vores administration
været svært at give et bud på
skolens endelige budget pga en
central pulje til specialområdet,
der er dynamisk ift hele
kommunens skolers
specialudgifter. Vi hæfter
løbende solidarisk, hvilket
betyder, at vi i princippet først
ved budgetårets slutning kan se
vores budget. Et skøn lige nu er
et underskud på 1,2 mio. Det
håber vi at få rettet op på i de
kommende år. Et år mere med
et visiteret tilbud pynter lidt på
underskuddet.

Udvalget bemærker at der er tale om
en ændring af den overordnet
struktur for specialklasserne i
Holbæk Kommune.
Det fremgår af høringsvarende, at
der ikke har været den fornødne
inddragelse, hvilket udvalget
anerkender og er enige i. Det er
vigtigt for udvalget, at der i næste
fase sker en tydelig involvering i
arbejde med udviklingen af
specialklasserne og ikke mindst
udviklingen af mellemformerne.”
Link til sagen:
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id
=67b874f7-9c77-41b6-81762cbea8f05b81&punktid=807b3c61c9ce-4005-afb6-83136d59ad60

7.

Hvilken betydning får dette for vores
beslutning om T-klasserne?
Hvilken betydning får det for vores
budget?
Hvordan ser vores budget ud efter
lang tids forvirring? Hvilken
betydning har den centrale pulje til
specialelever?
Skabelon ved udlevering af pc. (B)
Som aftalt ved forrige møde har
Rikke fået denne skabelon
gennemgået i HR. Skal vi gå med
den fra næste skoleår?

10 min

Godkendt.

Rikke
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7.

9.

Bilag vedhæftet
Kort orientering (O)
- Fra eleverne
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra personalet

Eventuelt (O)

15 min

Elever: Silja og Stine har været
til et kommunalt elevrådsmøde.
Skoleleder: nye ansættelser;
Carsten starter 1.5, Anja, Sofie
og Cathrine starter 1.8 og en
medarbejder er fratrådt medio
april grundet helbred. Der
søges efter ny inden
sommerferien.
Personale. Godt
personalemøde med hele
personale.
Lisa og Brian, Silja, Dorte og
ledelsen (samt en lærer) har
d.d. været på
Videnskonference. Tanker fra
denne event på næste møde.

5 min

Næste gang: Forældres
deltagelse og forældreråd.
Referat fra videnskonf.
Forespørgsel om knallertkørere
i skoleområdet. Er politianmeldt
fra skolens side. Forældre er
velkomne til også at kontakte
politiet. Vi har med
Ejendomsservice forsøgt at
sætte forhindringer op på stien
uden held.

