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Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Brian 
 
Dato  Skrevet af 
 29. marts 2017     Mi 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
Onsdag den 22. marts 2017. Vi mødes til teater kl. 16:45 på 
Klauzdal. Mødet holdes på Øst. 

 
Mødeleder: Helen 
Afbud,,Sanne, Pernille B, Peter, Katrine 
 

Mødet startede med en rundvisning på øst 
 

1. Elevrådet  
 
Elevrådet orienterer 

 
      Øst: planlagt alle elevrådsmøder frem til sommerferien. Ønsker at elevråds  
      Møderne kommer med på skolens årshjul. 
      Elevråd indskoling og mellemtrin er slået sammen nu 
      Vest: Har møde i morgen og næste møde er planlagt. Skal drøfte devices og  
      principper  i morgen. 
      
      Rettighedsrådet vil gerne have foretræde på et personalemøde. 
 
 

2. Kapacitet, både omkring faglokalerne og i forhold til det pæda-
gogiske service center. 
 
Projektorganisationen uddelt på mødet jf. bilag 

      Mia deltager  fra Kildegårdskolen 
       Elevrådet har møde på tirsdag og udpeger rep.  
      Fra Med-udvalget : KB og en af pædagogerne 
       
      Tidsplanen tilsendes til bestyrelsen 
       Vi afventer den politiske behandling af høringssvarene 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 
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3. Elever som vælger andet end Kildegårdskolen. Vi har foretaget 
en større kortlægning, som giver et billede af de valg som ele-
verne foretager. 
 
35 elever af 1.maj børnene har valgt privatskole 
Fordelingen kan ses i bilaget 
Skolen skal i forhold til udviklingsplanen profilere skolen. Skolen har initiati-
vet 

 
 

4. Maj mødet med forældre 
 
Anne-Mette Thorhauge til et foredrag om devices. 
30.maj gerne 18-20 el 17-19 
Specifik invitation til kontaktforældrrene med opfordring til, at de tager de-
res klasses forældre med. 
Mia og Pernille F er med til at lave dagsorden 
Opfordring til at bestyrelsen deltager 

 
 
 

5. Orientering om 10 kl. og idrætslinje 
 
      Idrætslinjen udskudt til 2018 

       

       10.klasse. Der er pt 24 elever   

       Tilmeldt så vi fortsætter arbejde 

 

 

 

 

 

Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

Der skal udarbejdes høringssvar til udviklingsplanen. Gr. Skriver svaret 

 

b. Meddelelser fra skolelederen 

Retningslinjer for håndtering af LUS blandt eleverne  
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5.april besøg af Folketingets klimaudvalg på ØST 

Crealab konference i næste uge 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

e. Meddelelser fra Fritidsrådet 

f. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 

6. Eventuelt 
Punkt på dagsorden: orientering om vores mobbepolitik 
Toiletter stadig et problem (manglende vandhaner/sæbe) 

 
 
 
7. Lukket punkt 

Orientering taget til efterretning 
 
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 
 


