Herlev

Kommune

Referat

Kildegårdskolen
Telefon

Mad: Mia
Dato
22. februar 2018

44 52 55 50
44 52 56 00

Skrevet af
Ha

Deltagere
Skolebestyrelsen

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen Vest
Tirsdag den 20. februar 2017 kl. 17.30 – 21.00

Mødeleder: Helen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra 22/1 er godkendt

2. Elevrådet




Elevråd store: Inviteret til konference i Randers
Elevråd øst: ønsker at se på muligheden for at etablere madbod, deltagelse fra mellemtrinsformand i elevråd indskoling
Danmarksindsamlingen: stor succes. Ca. 43.000,- blev samlet ind

3. Ny styrelsesvedtægt
Børne-og uddannelsesudvalget har besluttet at sende forslag til ny styrelsesvedtægt til udtalelse i skolebestyrelsen.
Væsentlige ændringer:
 Skolebestyrelsen kan træffe afgørelse om forskudte valg
 Alle medlemmer har 1 stemme ved valg af skolebestyrelsens repræsentanter
 Referat §9 ændret til mere nutidig fremgangsmåde
 Forældrerådet skrevet ud
 Elevrepræsentanter i skolerådet
Bilag 1
 Rammeplan skrevet ud
 PC skrevet ud
 Rammer for undervisningen
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Bilag 2
 Forskudte valg
 Elektronisk valg
Gennemgang af udtalelse ift. styrelsesvedtægten
Udtalelse er godkendt med flg. kommentarer:
Bilag 1
Undervisningen af to sprogede elever. Formuleringen skal præciseres
Samordnet indskoling: Indskoling er til og med 3. kl

4. Kontaktforældrenes rolle og inddragelse
På sidste møde blev det videre forløb i forhold til kontaktforældrene drøftet.
På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet forslag til procesplan.
Procesplanen er vedtaget
Opgaver:
 Interaktivt spil, Q&A: Pernille B
 Folder/flyer el. lign ud fra principper. Hvad er kontaktforældrenes rolle (formål, konkretisering, eksemplificering)?: Hanne, Helen, Ninna –
bilag til mødet i marts

5. Indskrivning af 1.maj børn
Orientering om indskrivningstallene og konsekvenserne


Orientering taget til efterretning

6. Valg til skolebestyrelsen
Det er et fast punkt på dagsorden indtil valget
 Bestyrelsen har et ønske om at kunne foretage elektronisk valg
 Drøftelse af forskudte valg
o Der skal tages en beslutning på mødet i marts
 Fokus på rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer
 Opstilling af kandidater:
o Kort skriftligt oplæg udfra skabelon, med billede
 Valgbestyrelsen: Mia, Pernille F, Hanne, Peter
o Laver drejebog til reklamefilm om bestyrelsesarbejdet

7. Meddelelser
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a. Meddelelser fra formanden
b. Meddelelser fra skolelederen
a.
b.
c.
d.

Skoleårets planlægning er startet op
Fastelavnsarrangement på begge matrikler er forløbet godt
Der er nedsat et ansættelsesudvalg ift. til ansættelse af centerchef
Budgetmodellen er lige på trapperne

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter
d. Meddelelser fra Skolerådet
a. Sidste møde var aflyst. Nyt møde i start marts
e. Meddelelser fra Fritidsrådet
a. Flg. skal meldes ud: det ser ud til at fritidsrådet bliver lagt ind under bestyrelsen. (Mia)
f. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg

8. LUKKET PUNKT
Orientering om personalesituationen. Orientering taget til efterretning.

9. Eventuel
Idrætslinjen er oprettet. Målet er 25 elever (med 31 ansøgere). Det er
vigtigt at få det meldt ud

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
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
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Torsdag d. 14. juni kl.18.00 sommerafslutning med middag Vest
2018
Januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
august
september
oktober
november
december

mad
Nytårskur
Mia
Helen
Pernille B
Pernille f
Nina
sommerferie
Helen
Mia
Pernille B
Pernille f
Nina

ordstyrer
Mia
Helen
Nina
pernille F
Pernille B
Helen
Nina
Helen
Mia
pernille F
Pernille B
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