Skolebestyrelsen
Referat
Data om mødet
Dato:

25. februar 2020

Kl. 19.00 – 21.30
Personalerummet på Borup Skole

Mødedeltagere:
Betina Christensen
Marianne Joldersma
Katja Jacobsen
Stina Andersen
Dennis Kirkeby Birn
Dennis Aagaard
Henriette Holstener Didriksen
Mette Larsen
Lisbeth Tønnesen
Jakob Dalgas
Karin Villumsen - souschef (referent)
Elevrepræsentanter:
Kiera 7.a
Kiera.holly.creffeld@borupskole.dk
Ejnar Wibe Juul 6.b
ejnarwj@gmail.com
Afbud: Dennis Birn, elevrådet

Pkt.

Dagsorden:

Ansvarlig:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Nyt fra elevrådet

Der har været valg til elevrådet. Det nye
elevråd har endnu ikke konstitueret sig.

3.

Skolebestyrelsens sammensætning.
Indkaldelse af suppleanter
Konstituering
Valg til bestyrelsen

Ingen suppleanter har ønsket at indtræde i
bestyrelsen. Formanden har trukket sig.
Betina blev enstemmig valgt som ny
formand. Stina blev enstemmigt valgt som
ny næstformand.

(Jakob Dalgas foreslår ordinært
valgmøde tirsdag den 21. april 2020)

Valg til kommende bestyrelsen –
Jakob der er formand for valgkommissionen
foreslog et ordinært valgmøde tirsdag d.21.
april. Kl. 19.30 – 20.30. Katja, Henriette,
Dennis, Stina og Betina kan deltage.
Informationsmøde for kommende 0.klasser
d. 12/3 kl. 19.00 – 20.00 Stina deltager fra
bestyrelsen.

4.

Tilbagemelding fra dialogmøder.
Gode skoler i Køge kommuner
Tildelingsmodel

Betina, Dennis, skoleleder og TR deltog i
dialogmødet om ”Gode skoler i Køge”.
Formanden kunne ønske, at der havde stået
noget om brobygningen mellem børnehave
og skole. Et område der er lykkes godt for
Borup Skole.
Skoleleder, Dennis og TR deltog i mødet om
Tildelingsmodellen. Der var en grundig og
ordentlig gennemgang af hele
tildelingsmodellen og hvad der ligger til
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grund for beregningerne.
Intentionen bag den nye tildeling er at finde
et grundbeløb til skoledrift uafhængigt af
elevtal. Derefter tildeling pr. elev.

5.

Lukkedage i SFO

Bestyrelsen besluttede at de 5 lukkedag er:

SFO´en skal have 5 lukkedage.

Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
Grundlovsdag
24. december
30. december og
31. december

Dagen efter kristi himmelfart
Grundlovsdag
24. december
31. december
Vi foreslår at den sidste bliver torsdag d.
30.december.

6.

Timefordelingsplan 2020 - 2021

Jakob gennemgik timefordelingsplanen,
forklarede de justeringer der er i
minimumstimetallet.
Forklaring til valgfag og linjefag i
udskolingen.
Skoleledelsen foreslog at prioriterer, at
eleverne i udskolingen har valgfag frem for
mere understøttende undervisning.
Skolebestyrelsen godkendte
timefordelingsplanen.

7.

Høring om kvalitetsrapport 2019

Borup Skole ligger generelt fint og på niveau
med landsgennemsnit i nationale test og
trivselsundersøgelser.
Bestyrelsen har ingen bemærkninger til
rapporten.
Rapporten er drøftet på dette møde og taget
til efterretning.

Bilag vedhæftet

8.

Henvendelse fra en forælder vedr.
lokaleplan

Skolebestyrelsen har fået en henvendelse fra
en forælder vedr. lokaleskift for en klasse i
54 bygningen.
Det er ikke muligt at flytte lokale.
Der skal luftes ud i lokalet i alle frikvarterer.
Ønsket er drøftet og formanden svare på
henvendelsen.

8.a

Nyt punkt
Nationale test

Regeringen har vedtaget at det nu er frivilligt
om man tager de Nationale test.
Ledelsen foreslår at Borup Skole ikke
fortsætter med de Nationale test.
Bestyrelsen tilslutter sig ledelsens indstilling.

8.

Meddelelser

Ingen

9.

Eventuelt
Punkter til kommende møder:

Borup Skole på de sociale medier. Hvordan
profiler vi os? Skal vi gøre mere eller noget
andet?

Opfølgning på økonomi og investeringer i
fx nye møbler
Overgangen fra daginstitution til Borup
Skole/Borup SFO.

Værdigrundlaget. Hvilken proces skal der
være?
Opfølgning på økonomi og investering i nye
møbler.

Borup Skole på de sociale medier?
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