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Tidspunkt: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 22.06.2021 - kl. 18.30 - 21.00.  
  

Sted: 
Svinninge skole – personalerummet. 
 
Husk at melde afbud hvis I ikke kan deltage – helst senest d. 21.6  

Deltagere: 
 
 

Forældrerepr.: 
Christina Hardis  
Jens Güthler Kristiansen - afbud 
Jens Schmidt Læssøe  
Kim Bundgård -afbud 
Mads Møldum (næstfmd) 
Martin Læssøe (fmd) 
Sean Lind Mørk 
 
Elevrepr.:  
August 8A -afbud 
Sebastian 8A - afbud 
Magnus 7g - afbud 
Andres 7g - afbud 
  

Medarbejderrepr.: 
Charlotte Thomhav, Tuse  
Betina Eldam, Svinninge. 
Thomas D. Bruun, Udby 
Søren Hansen, Gislinge 
 
 
Ledelse: 
Ib Krogh, skoleleder 
Palle Spånhede, pæd.leder, afbud 
Laila Meng Hansen, adm.leder delta-
ger i punkter omkring økonomi. – af-
bud. 
 

 
 

Punkt A Godkendelse af dagsorden d. 22.06.21 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  
Beslutning Godkendt uden bemærkninger 
 
 

Punkt B Godkendelse af referat fra d. 26.05.21 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  
Beslutning Godkendt uden bemærkninger 

 
 

Punkt 1 Regnskab og budget  

Ansvarlig LMH/IK 

Fremstilling Kort orientering om forventet regnskab 2021 pr. hhv. 31.7.21 og 31.12.21. 
De nye skoler vil få særskilt orientering om budget og regnskab i perioden 
1.8 – 31.12 på et af de første bestyrelsesmøder efter 1.8. 

Beslutning  IK orienterede om forventet mindreforbrug på omkring 1,7 mio pr. 31.7 – 
dækkende (samlet) alle skoler i nuværende område Katrinedal. De nye skoler 
skal være opmærksom på, at det samlede mindreforbrug er indregnet i bud-
gettet for perioden 1.8-31.12. Det betyder, at mindreforbruget ikke er et 
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overskud, der kan ansættes eller indkøbes for. Det samlede regnskab for om-
rådets nye skoler peger samlet på et mindreforbrug på ca. 100.000 kr. pr. 
31.12.  
De nye skoler skal være opmærksom på, hvad eget regnskab viser. 
Adm.medarbejder med ansvar for budget og regnskab kan inviteres til et af 
de førstkommende bestyrelsesmøder for nærmere præsentation af budget 
og forventet regnskab på de nye skoler. 

 
 
 

Punkt 2 Skole og sfo – status på til- og afgang af børn jf. bilag 

Ansvarlig IK/LMH 

Fremstilling Bestyrelsen ønsker at følge tilgang/afgang af børn i skole og sfo, bl.a. i for-
hold til påvirkning af situatioen med Covid-19. 

Beslutning Der er et mindre fald i børnetal på sfo, men det har ikke betydning for regn-
skabet, hvor det er politisk besluttet, at sfo´er ikke reduceres yderligere i år. 

 
 

Punkt 3 Korte meddelelser 
 
 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Elever: fraværende 
Medarbejdere: Udby lægger op til en evaluering omkring betydningen af lejr-
skoledestinationer i forhold til forældre og elevtilfredshed. Svinninge er i 
gang med ny organisering af elever: 0-5 og 6-9kl. Og Svinninge har netop 
fået ansat ny pædagogisk leder, hvorved ledelsesteamet er fuldtalligt. Gis-
linge har netop ansat læsevejleder. Tuse er i gang med sidste del af fagfor-
delingen, hvor der også tages hensyn til 3 vakante stillinger. Ansættelses-
samtaler er i fuld gang. 
 

 
 

Punkt 4 Frihedsforsøg på folkeskoler i Holbæk  

Ansvarlig IK 

Fremstilling Opdamling fra mødet d. Orientering om evt. nyt fra skolerne og/eller fra Ma-
ria Alling Wulff, kommunal Programleder for frihedsforsøget 

Beslutning Frihedsforsøget er fortsat i gang med at finde sin form på de nye skoler. Alle 
skoler ser frem til, hver især, at få konkrete handlinger i gang på både skole-
niveau og klasseniveau.  Den afgående bestyrelse glæder til at følge de for-
skellige tiltag, der vil gøre en god skole endnu bedre. 

 
 
 
 
 

Punkt 5 Bestyrelsen takker af pr. 31.7. – Katrinedalskolen lukker og genop-
står som flere selvstændige skoler pr. 1.8. 

Ansvarlig Alle 
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Beslutning Formand med flere takker øvrige medlemmer og skoleledelse for godt samar-
bejde i årene med område Katrinedalskolen, og ønsker de nye skoler og sko-
lebestyrelser held og lykke fremover. 
Områdeleder takker ligeledes afgående bestyrelse for godt og ansvarsfuldt 
samarbejde. 

 
 

Punkt 6 Evt.   
intet 

  
 
 

Punkt 7 Evt. Lukket punkt   
 

  
 
 


