Herlev

Kommune

Dagsorden

Kildegårdskolen
Telefon

Mad: Nina

44 52 55 50
44 52 56 00

Dato
29. maj 2017

Skrevet af
Mi

Deltagere
Skolebestyrelsen

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen
tirsdag den 23. maj 2017 kl. 17.30

– 21.00 på afdeling

øst – Krogestykket 35
afbud Helen

Mødeleder: Pernille F

1. Elevrådet
Elevrådet orienterer
Intet møde siden sidst (øst)
Næste møde 21.juni (udskoling)
Ramper opsættes på vest

2. Kapacitet.
Orientering omkring processen og hvor langt vi og den videre vej frem. Orientering og drøftelse.
Kapacitetsudvalget været på studietur jf bilag
Næste møde 21. jnui
Orientering taget til efterretning
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3. Trivselsundersøgelse, en gang til.
Joan deltager. Orientering.
Punktet udsættes

4. IT device.
Beslutningspunkt.
Generel opbakning fra både lærere og forældre til forslaget om ITdevice
De indkomne forslag har ikke dannet grundlag for ændringer i forslaget til
Principper for IT device
De indkomne forslag vil blive inddraget i arbejdet i LMU med etningslinjer
Forslagene bliver også inddraget i forhold til forældreaftenen den 30.maj

5. Kontaktforældrenes rolle og forventninger.
Debat punkt.
Dette arbejde starter kommende skoleår

6. Overblik over test på Kildegårdskolen, herunder orientering omkring national test jævnfør årshjul.
Obligatoriske test på Kildegårdskolen (jf bilag)
Orientering taget til efterretning

7. Lektier på Kildegårdskolen.
Skolen skal forholde sig til lektieproblematik, og skal vedtage lektiepolitik
som er forankret i skolebestyrelsen.
BV og Mia arbejder videre
 En debat, hvor alle interessenter bliver involveret
(ansatte/forældre/elever åben debat)
 Processen kan løbe over et år
 Kontaktforældrene bruges aktivt
 Vi bruger faglige input
 Overvejelser om at gå tværkommunalt
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8. Meddelelser
a.

Meddelelser fra formanden

b.


Opmærksom på, hvor mange skibe, der kan sættes i søen

Ide: skal der komme et nyhedsbrev fra bestyrelsen el.lign.
Meddelelser fra skolelederen






Holddannelsesprincipper
Fagfordelingen i fuld gang
Idrætslinjen – en teamdanmark klasse
Seniorprojekt omkring grønnegården v. Kilden
Skr prøver. Der gik en alarm midt i prøven

c.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter

d.

Meddelelser fra Skolerådet
Gennemgang af den nye læringsplatform, Min uddannelse - klassedannelse

e.

Meddelelser fra Fritidsrådet

f.

Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg

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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