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Dato
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Skrevet af
Mi

Deltagere
Skolebestyrelsen

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen
mandag den 24. april 2017 kl. 17.30

– 21.00 på afdeling

vest – Dildhaven 40
Mødeleder: Mia
1. Elevrådet
Elevrådet orienterer
Daniel 5c er valgt til at sidde i byggeudvalget på øst
Elevrådsmøderne skal fremover i skolebestyrelsens årshjul
Det store elevråd: spørgeskema til eleverne vedr. de nye computere
Lavet ”haal of fame” som skal beskrive elevrådets arbejde i løbet af året, som
inspiration

2. Trivselsundersøgelse
(Orientering, drøftelse)
 Første tilbagemelding. Vi skal d. 16. maj give BDU en orientering
om handleplan for kommende år.
Stort talmateriale som det kan være svært at overskue
Orientering taget til efterretning
Bestyrelsen vil på skolerådsmødet undersøge, hvordan vi understøttet
læsningen af rapporterne så vi kan arbejde med talmaterialet fremadrettet
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3. Skolens mobbepolitik
(orientering)
Trivselspolitikken ligger på hjemmesiden jf bilag
Det kommende skoleår, skal vi arbejde med trivselspolitik. Vi skal se det i
sammenhæng med den kommunale politik på børneområdet
Trivselspolitikken bør opdateres i forhold til nye overordnede kommunale
beslutninger

4. Forældremøde den 30. maj kl. 17:00-19:00
Anne Mette Thorhauge har sagt ja. Vi skal finde ud af hvad programmet
skal være, og hvorledes formen skal være.

Oplæg til invitation uddelt på mødet.
Der vil efter oplæg være diskussion i grupper. Mia fremlægger på næste bestyrels.
Møde et forslag til hvordan mødet kan faciliteres.

5. IT Device
(Orientering)
 Tilbagemeldinger fra forældre
Punktet udsættes til næste møde. Der er indkommet nogle kommentarer
fra forældre. Indarbejdes evt i det nuværende forslag før næste møde

6. Temadrøftelse Undervisningens organisering.
(Vedhæftet, Skole og Forældre Hæfte 4)
Et af de områder bestyrelsen skal fastsætte princip for er undervisningens
organisering. Tidligere var det et spørgsmål om fag og timer,
med reformen er denne del blevet mindre. Men åben skole og særlig holddeling er blevet større. I det kommende år flyttes temmelig mange
ressourcer over på holdtimer på mellemtrinnet, og disse har et specifikt
formål.
Spørgsmål til overvejelse:






Hvordan skal organiseringen være?
Holddeling niveau/socialt?
Holddeling ud fra testmålinger?
Hvor stor en del af undervisningen skal være holddelt?
Hvad siger forskning om holddeling?
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Skolen giver et oplæg omkring traditioner indenfor holddeling samt hvad man
ved giver læringseffekter. Drøftelse er første spadestik i forhold til udarbejdelse af princip.
Efter oplæg fra Brian, var der gruppedrøftelser. Opsamling fra gruppedrøftelserne v. Hanne
Gruppearbejdets hovedpunkter bliver samlet op og videregives til arbejdsgruppen

Arbejdsgruppe: Signe, Katrine og
Nina

7. Årshjulet
(Drøftelse, beslutning) Vedhæftet, kode 44525550
 Er der noget som skal på årshjulet?

Årshjulet kan opdateres hver gang der er brug for det

8. Meddelelser
a.

Meddelelser fra formanden
Et bestyrelsesmedlem er trådt ud af bestyrelsen

b.

Meddelelser fra skolelederen
Idrætslinjen startes ikke op den 1.8
Herlev gymnasium har haft et lavt søgetal dette år
Kreatown har medført en kontakt fra Californien om hvordan vi har arbejdet med det
Indskrivningsaftener for 1.maj børnene. Tydeligt at der er et godt samarbejde med bø.klasseleder og pædagog
Kapacitets udbygning. Skal ske på Øst i dette år
9.klasserne har i dag fået deres prøveudtræk. Skr.prøver starter næste
uge
11.maj skal Brian til en Folketingshøring
Herlev Kommune vil gå på de sociale medier

c.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentante
Fagfordelingensprocessen er i gang
Ved at ansætte nye lærere
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d.

Meddelelser fra Skolerådet
Ingen møder
e. Meddelelser fra Fritidsrådet
Dan skal indkalde til møde
f. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg
Arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til glade børn –kloge elever

9. Eventuelt

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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