Skolebestyrelsen
Referat
Data om mødet
Dato:

21. oktober 2019

Kl. 19.00 – 21.30
Personalerummet på Borup Skole

En række bilag eftersendes i særskilt mail

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 8.a Rasmus 7.a. som suppleant
Kiera.holly.creffeld@borupskole.dk
Ejnar Wibe Juul 6.b
ejnarwj@gmail.com
Afbud: Katja Jacobsen, Mette Larsen,
Dennis Birn,

Pkt.

Dagsorden:

Ansvarlig:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Nyt fra elevrådet

Elevrådet har arbejdet med at lave et skema
for pasning af skoleboden.
Elevrådet arbejder nu på en
”Kampagne for God toiletskik”.
Kampagnen vil bl.a. indeholde noget om
håndhygiejne og hvordan man kan være
med til at holde toiletterne ryddelige.
Bestyrelsen opfordrer elevrådet til at lave en
besked til alle forældre om kampagnen.
Næste elevrådsmøde er 27/10 – kampagnen
er fra medio november og frem til jul.

3.

Forældrekontaktråd.
Henvendelse fra de øvrige skoler i
kommunen

Henvendelse fra en skole omkring
kontaktforældrenes rolle.
På Borup Skole har vi for ca. 2 år siden lavet
et større arbejde omkring kommunikation
mellem forældre, kontaktforældre, lærere og
skolebestyrelse.
Borup Skoles arbejde med kontaktforældre
kan lade sig inspirere af den folder vi har set
fra Sct. Nicolai, der er f.eks. flere gode
eksempler på opgaver for kontaktforældre.
Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med
dette tema. Ligesom bestyrelsen vil tage det
med på kommende forældremøder og
genopfriske vores kommunikationsprincip.
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4.

Økonomiopfølgning Borup Skole

Jakob gennemgik den nyeste
økonomiopfølgning.

5.

Høring budget 2020 Køge Kommune

Jakob orienterede.
Der er afsendt høringssvar fra skolens
bestyrelse, LMU samt fælles høringssvar fra
alle skolebestyrelser.
Der er generelt stor utilfredshed med
forslaget om at lejrskole for 8.kl. skal spares
væk.

5.

Incitamentsstruktur vedr. inklusion

Jakob orienterede om den gældende
incitamentsstruktur der er trådt i kraft pr.
01/08 2019. For Borup Skole bliver
omkostningen kr. 41.700 for dette skoleår.

6.

Ny tildelingsmodel skolerne i Køge
kommune

Jakob orienterede om forslaget til den nye
forenklede tildelingsmodel.
Der er udregnet 4 forskellige scenarier.
Det er vigtigt at den nye model er ens for
alle, at tildelingerne udmøntes efter
gennemskuelige principper, åben og
ordentlig.
På kommende bestyrelsesmøde 14/11-2019
vil bestyrelsen få lejlighed til at drøfte
punktet igen. Alle kan nå at orientere sig
grundigt i de 4 forskellige scenarier og gøre
sig tanker til et evt. høringssvar.
Hvilken model synes vi bedst om?

7.

Børn og Unge politik Køge kommune
Sammenhængende børnepolitik
Køge kommune

Jakob orienterede om den kommunale
Børn og Unge politik samt den
Sammenhængende børnepolitik
Køgekommune.
Begge dokumenter er i høring og bestyrelsen
har mulighed for at afgive et høringssvar.
Opmærksomhed på at de nødvendige
ressourcer er til rådighed for at indfri
forventningerne og ambitionerne med
politikkerne.
Jakob forfatter et høringssvar på vegne af
bestyrelsen.

8.

Meddelelser

D. 23/10 er der ansættelsessamtaler til en
ledig lærerstilling.
Marianne deltager fra bestyrelsen.
Ros for emneugen i uge 41.
Positivt at være på tværs af klasserne.

9.

Eventuelt
Punkter til kommende møder:

Høringssvar for tildelingsmodelen
Interessante tal – januar mødet
Indskrivning til det kommende skoleår.
Budget 2020 og forøvelse til kommende
skoleår.
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Rasmus fra elevrådet ville gerne vide
”hvad er skolens holdning til klimastrejke”.
Skolen har ikke en holdning til om eleverne
strejker, skolen giver ikke lov til at elever
strejker. Det er alene en forældre beslutning.
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