Herlev

Kommune

Dagsorden

Kildegårdskolen
Telefon

Mad: Skolen
Dato
24. januar 2019

44 52 55 50
44 52 56 00

Skrevet af
JOS

Deltagere
Skolebestyrelsen

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 17.30 – 21.00 – Vest
(NB: nytårskur starter kl. 19.00)

Mødeleder: Helen
0. Brand
Skolebestyrelsen besigtigede området for branden d. 21. jan.

1. Godkendelse af referat fra forgående to møder.
Udskudt til kommende møde

2. Elevrådet
Elevrådet orienterer
Ny formand for det store elevråd: Malik Ölcer
 Julefodbold er blevet afskaffet pga ressourceforbrug på personalesiden ift. udbyttet. Evt. anden aktivitet undersøges. Fokus på at både drenge og piger kan deltage. Sportsgrene er til udvalg i klasserne.
 9. kl sidste skoledag. Ønske om at bruge f.eks. barberskum. Formen
for dagen er pt.:
o Karamelkastning rundt om vest
o Underholdning i hallen – lidt større fokus på indhold
o Vandkamp på græsplænen for 9. kl
o Skolen har fravalgt barberskum på grund af omfattende rengøring efterfølgende.
Elevrådet på øst:
 Legetøjsbiksen: nye løbehjul og skater-ramper er indkøbt.



Plakater ifm rettighedsrådet

Rettighedsrådet
 Besøg fra delegationer fra forskellige lande for at se på hvordan vi
som skole arbejder med børnerettighederne som rettighedsskole.

3. Budget 2019.
Bestyrelsen skal godkende budgettet for 2019, på næstkommende møde.
Punktet anvendes for at kvalificere budgetgodkendelsen.
Budgettet er udfordret på almindelige undervisningstimer, inklusion, udvikling og drift. Skolens ledelse fremlægger forskellige scenarier som skolebestyrelsen drøfter med henblik på endelig godkendelse på næstkommende
møde.
Orientering om skolens budget 2019, herunder garantimodel 2019. Den
skal i højere grad forstås som en fordelingsmodel. Der er politisk besluttet
2,7 mio. kr. til fordeling på skolerne.
Ledelsen laver et udspil til næste møde ud fra flg.
 Fastholder familieklasse
 Model for flytning af arbejdsopgaver som pt. varetages af lærere til
pædagoger ift. inklusion.
 Lejrskole
 Bibliotekets åbningstid
 Vikar, ny tilgang til anvendelse af vikarmidlerne. Evt. differentieret
på årgange.

4. Meddelelser
a.

Meddelelser fra formanden

b.

Meddelelser fra skolelederen
a.
Der ansat en ny faglig leder – ud fra et meget stærkt felt. Ny
faglig leder tiltræder stillingen pr. 1/3-2019.

c.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter
a.
Faglig klub for lærerne har haft fokus på udvalgte områder.
Disse tages op i samarbejdet med ledelsen

d.

Meddelelser fra Skolerådet

a.
b.

e.

Ikke møde siden sidst
Kommende punkt fra Kildegårdskolen til skolerådet. Hvordan
kan vi brande skolerne, således at de fremstår som stærke lokale
aktører i deres skoledistrikter?

Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg
a.
Nedsat udvalg vedr. værdier for SFO I og II. Tidslinje for arbejdet med principperne udleveret på mødet.

5. Eventuelt
 Høringssvar ift. budget 2019 skal sendes ud med referatet
 Ros fra forælder ift håndtering af brandsagen.
 Ønske om at referater og dagsordner kommer i fællesdrev – f.eks.
google drev. Ledelse ser på en løsning.
 Punkt vedr. fritidsrådet skal fjernes fra dagsorden fremover
 Rettelse i mad og ordstyrer fordelingen nedenfor.

Mødeplan for Skolebestyrelsen skoleåret 18-19
SKOLEBESTYRELSESMØDER 2018
Bemærk: Møderne afholdes fra kl. 17.30- 21.00
Mandag d. 27. august Øst
Mandag den 10. september: Bestyrelsesseminar 15.00-19.30
Tirsdag d. 25. september Vest
Onsdag. d. 31. oktober Øst
Onsdag d. 28. november Vest
Mandag d. 17. december Øst
SKOLEBESTYRELSESMØDER 2019
Bemærk: Møderne afholdes fra kl. 17.30-21.00
Torsdag d. 24. januar Vest (nytårskur)
Tirsdag d. 26. februar Vest
Onsdag d. 20. marts Øst
Torsdag d. 25. april Vest
Tirsdag d. 21. maj Øst
Torsdag d. 13. juni kl.18.00 sommerafslutning med middag Vest

2018
august
september
oktober
november
december
Januar
februar
marts
april
maj
juni
juli

mad
Mia
Helen
Nina
Rikke
Niels
Nytårskur
Niels
Nicole
Helen
Nina
sommerafslutning
sommerferie

ordstyrer
Nina
Rikke
Henrik
Nicole
Mia
Helen
Rikke
Henrik
Nicole

