
 

 

Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Helen 
 
Dato  Skrevet af 
 6. juni 2019     BW 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
Torsdag den 25. april 2019 kl. 17.30 – 21.00  på Vest. 
 
 

Mødeleder: Henrik 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt  

2. Elevrådet  

 Elevrådet orienterer 
o Indeordning på Øst er stadig et af elevrådets 

punkter som de arbejder på.  
o Elevrådet på Vest har været på inspirationstur 

på Kornmarksskolen i forhold til ønske om 
kantineordning. På Kornmarksskolen stod 
eleverne for tilberedning af skolemaden, som 
blev solgt i elevernes spisepause til de øvrige 
elever.  

o Syvende årgang har ikke udgangstilladelse og 
udtrykker utilfredshed med det. Det er en be-
slutning som er truffet på skolen, med det 
formål at skabe social trivsel.  

o Eleverne efterspørger julearrangement med 
socialt islæt.    

3. Besøg af ny faglig leder Mette Ortmann Hansen 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 

 

 Mette kommer som lærer fra Guldbergskole i Kø-
benhavn.  

4. Godkendelse af principper (Godkendelse) 

 Princip om SFO / Klub 
- Eleverne er kommet med udsagn som kan 

anvendes ind i arbejdet med princippet.  
- Ligeledes kan forældrenes udsagn fra foræl-

dremødet  anvendes.  
- Princippet er godkendt.  

 

 Princip om Lejrskoler 
- Princippet er godkendt 

5. Aula (Drøftelse) 

 Fællesmøde d. 29. april. På Herlev Byskole. 

 Bestyrelsen skal drøfte: 
- Hvad er god kommunikation?  

Bestyrelsen ønsker at skolen fortsat un-
derstøtter kommunikation på forskellige 
medier., således at alle børn opnår god 
kommunikation. 
Bestyrelsen drøftede hvorledes vi sikre 
god adfærd i forhold til kommunikatio-
nen mellem skole og hjem.  

- Hvordan sikrer vi at alle forældre kan kom-
munikere med deres skole og omvendt? 

6. Vikardækning på Kildegårdskolen. (drøftelse og oriente-
ring) 

 Orientering om vikarforbrug, samt vikarordning.  

 Drøftelse af vikarbehov (hos forældre og elever) 
7. Udvidelse af Gl. Hjortespringskole og deraf følgende fy-

sisk kapacitet på afdeling Øst. (Orientering) 

 Skolens ledelse orienterede omkring afgivelse af 
lokaler til Gl Hjortespring i forbindelse med udvi-



 

 

delse af Gl Hjortespring. Skolen afgiver 5 lokaler til 
Gl Hjortespring pr. 1. aug. 2019.  

 
  

 
 
 

8. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

 

b. Meddelelser fra skolelederen 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 

9. Eventuelt 
10. Lukket punkt.  
 
 
 
 
 

 
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   

 


