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Skolebestyrelsen

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen
Mandag den 23. januar 2017 kl. 17.30.

på Vest.

Mødeleder: Pernille B
Afbud Signe, Nina, Sanne

1. 17.30 – 18.00 - Kapacitet på skoleområdet
v/Skolechef Michael Hougaard og centerchef for ejendomme og intern service Karen Dilling.
Michael og Karen gennemgår hvorledes ressourcer til kapacitets udvidelse
planlægges på skolerne, og der vil være mulighed for debat.
Udgangspunktfor kapacitetsudvidelsen
Prognose: en elevtilgang på ca. 240 inden for de næste 3-4 år, som der skal
skaffes plads til.
Orientering taget til efterretning. Der skal efterfølgende udarbejdes et høringssvar jvf pkt 3

2. 18.00 – 18.30 – Meddelelser
a) Formand:
 Danmarksindsamlingen var en succes
 Der er sendt en opsamling på bestyrelsesarrangementet på Gammelgåd. Opsamlingen er et udtryk for de forventninger der er givet
udtryk for – et arbejdsdokument
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b) Ledelse:
 indkøbt nye møbler til 4. årgang
 højtalere indkøbt til alle 2.klasser. Evidens for at det forbedrer elevernes muligheder for at følge med i undervisningen, sænker støjniveauet
 i uge 7 udskiftes vinduerne i den nordlige grønnegård
 I sidste uge var 4 elever på rumfartscamp i Sorø. 2 elever fra 8. og 2
elever fra 9.årgang. Der kommer en artikel i Herlev Bladet i denne
uge
 Elevfordeling til bø.klasse. Ser ud som vi får 5 klasser.( 3 på vest,2
på øst)
 Der er indkøbt crombooks til både øst og vest
 Der har været tryghedsvandring med elever på både øst og vest
 10.klasse infoaften den 17. januar
c) Elevråd:
 Elevrådet på øst har fået 15.000 kr. til skolegården og aktiviteter
d) Fritidsrådet:
 Finde en løsning på hvordan fritidsrådet skal håndteres fremover.

3. 18.30-19.00 - Høringer
Der vil i den kommende periode være flere høringer som skal afgives. Vi nedsætter høringsudvalg som har til opgave at udfærdige høringssvar på nedenstående områder.
Skolen forventes at komme med første udspil.
a) Kapacitet
(Pernille B og PernilleF)
b) Normeringstildelingsmodel for folkeskoler
c) Udviklingsplanen for Herlev Kommune
(Mia og Helen)

4. 19.00-19.30 – Mobil device
Udvalget har skrevet udkast til princip for området. Den videre proces skal
besluttes i forhold til forældre, medarbejder og elevinvolvering.
Princippet skal rettes til sprogligt. Udvalget godkender det endelige udkast.
Kontaktforældre inddrages i en debat om principperne
Principperne er et godt udgangspunkt for at arbejde med retningslinjer i LMU
både i forhold til de professionelle og i forhold til inddragelse af forældre.
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At der i klasserne kan arbejdes med et charter i forhold brug af digitale enheder
Bestyrelsen vil gerne løbende orienteres

5. 19.30-19.45 – Nytårsoplæg
Medarbejderne fik i den første uge oplæg omkring den pædagogiske retning
og tiltag til denne. Bestyrelsen får sammen oplæg.
BV gennemgik kort oplægget til det pædagogiske personale.

6. 19.45 – Spisning med administrationen og ledelsen
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Kommende møder i skolebestyrelsen:
2016:
Onsdag. d. 26. oktober
Øst
Torsdag d. 10. november (fælles skolebestyrelsesmøde)
Torsdag d. 24. november Vest
Torsdag d. 15. december kl. 18.00 juleafslutning med middag Vest - rykket
2017:
Mandag d. 23. januar kl. 17.30 med juleafslutning med middag Vest
Tirsdag d. 21. februar
Vest
Onsdag d. 22. marts
Øst
Mandag d. 24. april
Vest
Tirsdag d. 23. maj
Øst
Torsdag d. 15. juni kl.18.00 sommerafslutning med middag Vest
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