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Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Pernille F 
 
Dato  Skrevet af 
 31. maj 2018     Mi 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
Onsdag den 23. maj 2017 kl. 17.30 – 21.00 – Øst 
 
 

Mødeleder: Pernille B 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendt 
 

2. Elevrådet  
 
Elevrådet orienterer 
Elevrådet/rettighedsrådet arbejder med at få nye medlemmer ind. Nye med-
lemmer vil blive indlemmet via en eller anden form for ansøgning.  

 

3. Budget 2018 /2019 
Der gives en orientering om budgettet efter indfasning af ny budgetmodel 
samt inklusionspulje.  

      Bilag uddelt på mødet. Budget frem til 1.1 2019 
       BV gennemgik budget 2018 efter vedtagelse af ny budgetmodel. 
       Langt den største del af budgettet er båndlagt både på løn og drift. 

Den nye budgetmodel og ny model for tildeling af inklusionsmidler reducerer sko-
lens budget med samlet ca. 2 mio. kr. med helårs virkning.  
Grundet hastigheden af indfasning af nye budgetmodeller forventes et underskud 
på ca. 500.000 kr. i indeværende år, stigende til 800.000 kr. i 2019.  
Skolens ledelse fremlagde en langsigtet plan med et kalkuleret underskud i 2018 og 
overslag for årene 2019 og 2020, men med henblik på balance i 2021.  
Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens økonomiske planlægning om at holde os inden 
for kalkuleret merforbrug på 3%, men med forventning om at tilrette budgettet så 
det er i balance senest med udgangen af 2020.  
På mødet blev der efterspurgt en klarhed i forhold til det politiske niveau om den 
nyligt vedtagne budgetmodels indvirke på Kildegårdskolens budget.  

 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 
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4. Aktiviteter 2018/2019 
På baggrund af budgetnedgang ønskes en diskussion af aktivitetsniveauet 
for det kommende år 
 
Forskellige scenarier opstilles.  

 Udfasning af aktiviteter 

 Ændring af aktiviteter 

 Nye og anderledes aktiviteter 
 
Brian orienterede om, hvilke muligheder, der kunne være inden for de tre 
bullets. Det må vi drøfte med bestyrelsen i forhold til de kommende år. 

 

5. Pædagogiske aktiviteter 2018/2019 
Der gives en kort orientering omkring pædagogiske indsatser og retning for 
skolen. 

 Vi sætter et projekt i gang med Rasmus Alenkjær. 
 Vi skal arbejde med de professionelle læringsfælleskaber, bla. via PLC. Her 
har vi aftaler med Britta Vejen. 

       
    
 
 

6. Orientering fra Årshjulet 
Nationale test 
Vi har lige lukket de nationale test. Vores besvarelsesprocent er pt. 91 % 
Alle vores klasser har scoret på landsgennemsnittet.  
Trivselsmålingen lukker 31. maj 
Skoleårets planlægning 
Vi nærmer os en afslutning. Trioen kigger alle arbejdsplaner igennem næ-
ste uge. 
Idrætsklassen 
Der skal tages beslutning om information til resten af skolen  
omkring værdier, indhold, m.m.  
1. maj perioden, herunder ændret brobygning/overgang - jf. den nye 

dagtilbudslov.  
Pædagogerne er positive overfor den model vi startede på sidste år og 
fortsætter med i år. Vi er blevet bedre i forhold til selve strukturen.  
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7. Dataforordning  
D. 25. maj træder ny europæisk dataforordning i kraft. Skolen skal være 
særlig opmærksom på opbevaring af elev, forældre og medarbejder op-
lysninger.  
Der skal tages stilling til informationsmateriale og skolens brug af ek-
sempelvis sociale medier.  
Brian orienterede om, nogle af de udfordringer vi skal forholde os til og 
hvor vi er kommunalt. 

  

 

8. Årshjul.  
Årshjulet skal anvendes ved kommende bestyrelsesmøde, der gives en 
kort opdatering på årshjulets elementer. Hjulet behandles ikke yderli-
gere, Kode til Årshjul 44525550. 

 

Årshjulet bliver sendt ud med referatet. Vi drøfter årshjul i den nye besty-

relse 

 

 
9. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

   ingen 

 

b. Meddelelser fra skolelederen 

               ingen 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

   Venter på a-planer 

  Drøftelser om ny ordning på tilsyn 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

Møde den 31. Mia er forhindret, hvem går i stedet 
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e. Meddelelser fra Fritidsrådet 

f. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

  Helen og Nina blev godt modtaget i mødet med forældrene på 1. maj 

  Forslag om, at bestyrelsens møder op til informationsmødet for 6. klas-

serne for at støtte op om kontaktforældrene. 

 

 

 

10.  Eventuelt  
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Mødeplan for Skolebestyrelsen skoleåret 17-18: 
 

SKOLEBESTYRELSESMØDER 2017  

Bemærk: Møderne afholdes fra kl. 17.30- 21.00  

Mandag d. 21. august Øst  

Mandag d. 18. september Vest  

Onsdag. d. 25. oktober Øst  

Torsdag d. 23. november Vest  

Torsdag d. 14. december Øst  

 

SKOLEBESTYRELSESMØDER 2018  

Bemærk: Møderne afholdes fra kl. 17.30-21.00  

Mandag d. 22. januar Vest (nytårskur)  

Tirsdag d. 20. februar Vest  

Onsdag d. 21. marts Øst  

Mandag d. 23. april Vest  

Onsdag d. 23. maj Øst  

Mandag d. 11. juni kl.18.00, sommerafslutning med middag Vest  

 
 

2018 mad ordstyrer 

Januar Nytårskur Mia 

februar Mia Helen 

marts Helen Nina 

april Pernille B Pernille F 

maj Pernille f Pernille B 

juni Nina Helen 

juli sommerferie   

august Helen Nina 

september Mia Helen 

oktober Pernille B Mia 

november Pernille f pernille F 

december Nina Pernille B 
 

 
 


