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referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Skolen 
 
Dato  Skrevet af 
 22. februar 2018     Ha 
 
 
Deltagere:  Skolebestyrelsen   
Tilstede: Nina, Pernille F, Mia, Carl, Hanne J,  Pernille B,  Kathrine,  Ole, Lene  N  
 
Afbud: Peter, Helen  
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
Mandag den 22. januar 2018 kl. 17.30 – 21.00 – Vest  
(NB: nytårskur starter kl. 19.00) 
 
Mad: skolen 
 

Mødeleder: Mia 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

 

2. Elevrådet  
 
Elevrådet orienterer 

Nedsat arbejdsgruppe der skal se på udskolingsområdet for 
renovering/optimering så området tilpasses nutidens behov for læringsmiljøer 
fagligt og socialt. 
Der er afholdt fælles kommunalt Elevrådsmøde på Lindehøjskolen  
Kildegårdskolen deltager med repræsentanter til Årsmøde i Randers  
 
Elevråd yngste på vest har produceret en film til Borgmesteren og Brian. De 
ønsker sig en svævebane til legepladsen. Filmen sendes til bestyrelsen.  
 

3. Idrætslinjen 
Orientering om, hvor langt vi er.   
Der skal nedsættes en lokal styregruppe som skal følge idrætslinjen 
Gruppen består af skoleledelse, koordinator, 1 forældrerepræsentant 
 
Hanne orienterer: 
 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 
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Idrætslinjen har modtaget 33 ansøgere, heraf 6 piger.  
Der er afholdt samtaler med samtlige ved MH og POJ og en fra idrætscenteret  
Der optages ca. 25. I udvælgelse fasen tilstræbes at klassens elever har en 
træningsmængde på eliteniveau.  
Skolebestyrelsesdeltager til styregruppe: Mia og Helen (skal spørges).   
Mødefrekvens 2 møder årligt 
Vigtigt at der etableres mulighed for en forankring hos forældrene  
 
OBS  
Ved forestående valg til bestyrelsen skal der tages højde for deltagelse af en 
forælder fra idrætsklasser. 
  

4. Nedsættelse af høringsgruppe vedr. den nye budgetmodel 
Orientering omkring den nye budgetmodel  
Modellen kommer til høring i februar med en kort høringsfrist, derfor 
nedsætter vi et høringsudvalg nu 

        
Hanne orienterer: 
 
Budgetmodellen skal sikre en mere gennemskuelig tildeling til skolerne. 
Bestyrelsens opgave er at holde fokus på tildelingen Kildegårdskolen 
Høringsudvalg:  
28/2 udsendes materialet og herefter kort høringsfrist.  
Opgaven er, at nærlæse materialet og komme med et forslag til høringssvar. 
Udvalget arbejder i uge 10 og 11: Pernille F og Helen (skal spørges). 
 

5. kontaktforælder rollen – fastlæggelse af proces 
Nina, Helen og Hanne har samlet op på kontaktforældremødet 
Orientering v. arbejdsgruppen 
./ bilag 

 
Opsamling: 
Frivilligheden der driver forældre - det skal gøre en forskel.  
Motivation, begejstring. 
 
Opgave på den kort bane:  
Notat, der omhandler hvad en kontaktforælder er og hvad en kontaktforælder 
ikke er. 
Inspirationsfilm - makkerordning ved overgange 
Bestyrelsen skal drøfte hvad bestyrelsens rolle er og hvad man kan forvente af 
bestyrelsen. 
 
Opgave på den lange bane:  
Læringsplatform - idekatalog 
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Den gode facilitering - opfinde et produkt, et spil der kan motivere til nye 
frivillige.   
Bestyrelsen skal facilitere processen.  
 
Kontaktforælder princippet skal genbesøges i forhold til de nye rammer. 
 
Gruppen formulere de spørgsmål som de har brug for svar på så lærerne kan 
arbejde på Loopmøderne. 
 

6. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

Årsberetning: forslag til emner 

1. Faglige resultater - yderligere løft på mellemtrinnet  

2. Trivsel - elevernes indflydelse på egen skolegang - rettighedsskole - 

fortalt af rettighedsrådet elever 

3. Kontaktforældrenes rolle  

Her udover kom følgende forslag 

Legetøjsbiksen - elevdemokrati 

Bevægelses i undervisningen. 

Hverdagen på skolen.  

Kan man vise dynamikken i et bestyrelsesarbejde?? Lysten til at vise hvad 

der sker på et bestyrelsesmøde evt. ved en film. 

Gruppen arbejder videre.  

b. Meddelelser fra skolelederen 

Proces skoleårets planlægning 18/19 - ressourcer. 

Lukket punkt på næste bestyrelsesmøde. 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

 Skoleårets planlægning 18/19 
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 Tildeling til lejrskole/skolerejser, skal tilrettes. 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

Ingen møde siden sidst. Næste møde: 6/2 kl. 17. Pernille F træder ud af 

rådet. 

e. Meddelelser fra Fritidsrådet 

 Afventer styrelsesvedtægterne.  

f. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 

7. Eventuelt 
a. Valg til skolebestyrelsen 

 Forslag om elektronisk valg 

 Forskudte valg (forslag i styrelsesvedtægten) 

 16. april -7. maj ønsker om at stille op som kandidat (hvis kun 
7 medlemmer ønsker kandidatur er der fredsvalg) 

 7. maj offentliggøres kandidaturen 

 14. maj åbnes for valghandlingen 

 Mandag 28.maj valgdatoen 

 14. juni konstitueres den nye Bestyrelse 
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Mødeplan for Skolebestyrelsen skoleåret 17-18: 
 

SKOLEBESTYRELSESMØDER 2017  

Bemærk: Møderne afholdes fra kl. 17.30- 21.00  
Mandag d. 21. august Øst  

Mandag d. 18. september Vest  

Onsdag. d. 25. oktober Øst  

Torsdag d. 23. november Vest 8 

Torsdag d. 14. december Øst  

 

SKOLEBESTYRELSESMØDER 2018  

Bemærk: Møderne afholdes fra kl. 17.30-21.00  
Mandag d. 22. januar Vest (nytårskur)  

Tirsdag d. 20. februar Vest  

Onsdag d. 21. marts Øst  

Mandag d. 23. april Vest  

Onsdag d. 23. maj Øst  

Torsdag d. 14. juni kl.18.00 sommerafslutning med middag Vest  

 
2018 mad ordstyrer 

Januar Nytårskur Mia 

februar Gitte Helen 

marts Mia Gitte 

april Pernille B pernille F 

maj Pernille f Pernille B 

juni Nina Helen 

juli sommerferie   

august Helen Nina 

september Mia Helen 

oktober Pernille B Mia 

november Pernille f pernille F 

december Nina Pernille B 

 
 


