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Mi

Deltagere
Skolebestyrelsen

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen
Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 17.30.

på Vest.

Mødeleder: Nina
Afbud Helle

1. Indskrivningstal for kommende 0. Årgang. Orientering om tallene samt
drøftelse af antallet af børn der vælger privatskole.
./ Bilag uddelt på mødet
Gennemgang af bilaget. Pernille F har deltaget i skolerådets møde, hvor tallene blev drøftet, bla. fordi 4 børn er flyttet udenom styrelsesvedtægterne.
Det vil blive taget op, efter hvilke vilkår elever flyttes fra distriktsskolerne, og
kriterierne overholdes

2. Regnskab 2016 og Budget. Bestyrelsen skal godkende budget 2017.
./ bilag uddelt på mødet
BV fremlagde budget forslag for 2017
Budgettet indeholder 800.000 som er flyttet fra løn til drift
Der er afsat 1.000.000 i budgetsikkerhed under løn.
Budgettet er godkendt
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3. Årshjul til brug for bestyrelsens planlægning. Skolen kommer med
første udkast til årshjulet. Herefter drøftelse om punkterne til årshjulet.

./ bilag uddelt på mødet
Punkter blev indført i årshjulet .
Stormøde for forældre – vi forsøger at invitere Anne Mette Thorhauge fra
Medierådet
Årshjulet drøftes igen på næste møde

3.b Elevrådet
Ikke møde i mellemtrinets elevråd
Næste møde i marts

4. Fritidsdelen i forhold til bestyrelsens arbejde. I styrelsesvedtægten for
Herlevs skoler beskrives fritidsdelens indgang til bestyrelsesarbejde.
Styrelsesvedtægten gennemgåes og der drøftes hvorledes bestyrelse og
fritidsdel kan samarbejde.
./ bilag Forældreråd i skolefritidsordninger fra styrelsesvedtægten
Forslag til hvad forældrerådet kan arbejde med:
Overgangen til klub og fastholdelse af børnene
Understøttet undervisning hvordan
Skal –opgaver fra § 18
Helen fortsætter som bestyrelsesrepræsentant i Forældrerådet
Sættes på dagsorden i marts eller april

5. Høringssvar i forhold til Udviklingsplanen, Glade børn, kloge elever.
./ bilag er udsendt
Udsættes er endnu ikke udsendt til høring
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6. Godkendelse af ferieplan
./bilag
Repræsentanten i skolerådet skal forsøge at samstemme med de andre skoler,
men på baggrund af vores drøftelser

7. Meddelelser
a.

Meddelelser fra formanden
ingen

b.

Meddelelser fra skolelederen

I morgen får alle medarbejdere en pc udleveret og den nye læringsplatform træder i kraft
Skoleårets planlægning/fagfordeling går i gang nu
Kapacitets høringssvar afsendes nu
Ny direktør for vores område. Nuværende har sagt sin stilling op pr 1.4

c.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter

Min uddannelse skal implementeres

d.

Meddelelser fra Skolerådet

Indskrivning til børnehaveklasserne
Udviklingsplanen
Kapacitetsplanerne
Drøftelse af, hvordan man får forældrene inddraget
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e.

Meddelelser fra Fritidsrådet

Ingen møder

f.

Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg

8. Eventuelt
9.klasserne hvor meget skal de deltage i
Vikardækning
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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. 28. 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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