
 

 

Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Skolen 
 
Dato  Skrevet af 
 12. april 2019     BW 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 17.30 – 21.00  på Øst. 
 

Mødeleder: Rikke 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt 

 

2. Elevrådet  

BV orienterede om  

 nyindkøbte løbehjul mm til legetøjsbiks på øst 

 affaldsindsamling via elevråd/rettighedsråd i næste uge 

  

3. Lejrskoleprincippet 
Der er behov for at revidere lejrskoleprincippet i forhold til konsekvensbe-

slutningen fra det vedtaget budget, samt i forhold til lovgivning på områ-

det. (Lejrskoleprincip, styrelsesvedtægt samt lovgrundlag vedhæftet) 

 

 Lejrskoleprincip tilrettes efter drøftelse og vedtages på kommende 

møde 

 Beløb til opkrævning af kost fra forældre fastsættes i 2019 til 80,- 

pr dag. Beløbet fastsættes ud fra ministeriets vejledning.  

 

 

4. Kontaktforældremødet d. 25. marts. 
 Princip for SFO og klub: Der udarbejdes dialogkort til bestyrelses-

repræsentanter til hver gruppe. Princippet behandles sideløbende i 

medarbejder fora. Elevrådet skal også give deres feedback – sær-

ligt til punkt 3. 

 Klassekasser: forskellen mellem den skolebetalte og forældrebetal-

te, derefter drøftelse 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 

 

 Erfaringsudveksling med udgangspunkt i idekatalog og principper 

 

5. Tegninger til ny legeplads på Afd. Øst 
 Økonomi er frigivet til at løfte særligt skolegården på øst, herunder 

udskiftning af cykelskure 

 

6. Meddelelser 
a. Meddelelser fra formanden 

a. Fokus på kontinuerlighed i skolens budgetter. Bestyrelses-

formanden inviteres til møde med forvaltning samt formand 

BDU Peter Nielsen  

b. Meddelelser fra skolelederen 

a. Pernille Friis er indtrådt i bestyrelsen, da Nicole udtræder 

b. Forårskoncert i sidste uge 

c. ESCO projekt på vest, herunder E-games rum i et af IT-

lokalerne (i samarbejde med BROEN, GHG og skolen) 

d. 2 af de 3 lokaler ift brand er frigivet, men tages først i brug 

når alle er frigivet. Der er ikke, og har ikke været en sundheds-

fare ift partikler i luften. Skadesservice Danmark er står for sa-

neringsopgaven.  

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

a. Ingen meddelelser 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

a. Næste møde skal Kildegårdskolen stå for indhold: Den åbne 

skole. Både hvordan der arbejdes med åben skole ift skolere-

formen, men også hvordan skolen kan blive et aktiv for et lokal-

samfund. 

e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

a. Nedsat udvalg vedr. kommunikation/AULA er i proces. 

 

7. Lukket punkt: 

 Budget 2019  

 

8. Eventuelt 
 Mail fra kontaktforældre 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 mad ordstyrer 

august Mia Nina 

september Helen Rikke 

oktober Nina Henrik 

november Rikke Nicole 

december Henrik Mia 

Januar Nytårskur   

februar Niels Nina 

marts Rikke Helen 

april Helen Henrik 

maj Nina Rikke 

juni sommerafslutning 
 juli sommerferie   

 


