
 

 

Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Nina 
 
Dato  Skrevet af 
 11. juni 2019     BW 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17.30 – 21.00  på Øst. 
 
 

Mødeleder: Mia 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt, med kommentarer til punktet vedr. kapacitetsudvi-
delse på afd. øst: Der udtrykkes bekymring for pladsbehovet fremover. 
 

2. Elevrådet  
Øst: 

 Der har ikke været møde siden sidst. Stadig fokus på ønsket om inde-
ordning. 

 
Udskoling:  

 Kantineordning. På skolederniveau har det været drøftet at kantine-
løsninger kunne være en måde at fastholde udskolingseleverne på 
skolen ift. at skabe en røgfri skole/røgfrie årgange. 

 Sidste skoledag: vandkamp på græsplænen, og eleverne går i elver-
parken efterfølgende. Der bliver taget højde for at der kan gøres klar 
til EP valg. 

 

3. Det store forældremøde i september med udgangspunkt i Aula.  

 Kommunalt forældremøde om Aula 
Ønske om en evaluering af dagen. Der deltog repræsentanter fra forvalt-
ningen, skoleledelser, bestyrelser. Der mødte 6 forældre op. 

 Præsentation af Aula for bestyrelsen 
Aula giver os anledningen til at tage fat i principper for skole/hjem sam-
arbejdet med fokus på at skabe den gode kommunikation. 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 

 

 
Der er nedsat en kommunal følgegruppe med repræsentanter fra centret 
(konsulent, centerchef, it-chef), faglig leder, samt en undergruppe med it 
vejledere. 
 
Bestyrelsen har et ønske om at nedsætte en følgegruppe med forældre-
repræsentanter. Dette tages med på skolerådet. 

 Aulafest ved forældremødet 
Gladsaxe kommune har haft gode erfaringer med at lade elever være su-
perbrugere og introducere Aula for deres forældre til en Aulafest. 
 
Bestyrelsen ønsker at støtte en ”Aulafest” på årgangene. Et forældremø-
de hvor Aula er en del af det. Kontaktforældrene skal aktiveres inden det-
te møde. Planlægningen er op til skolen med f.eks.: 

 Teknisk fokus (der ligger guides på https://aulainfo.dk) 

 Kommunikativt fokus (ud fra principper for skole/hjem) 
 

4. Orientering omkring de afholdte nationale test.  (Link til vejled-
ninger og andet materiale omkring de nationale test 
https://www.uvm.dk/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test--
trivselsmaaling-og-sprogproever/nationale-test/vejledninger)  
BV orienterede om de samlede resultater for Kildegårdskolen ift. landsgen-
nemsnittet. Overordnet ligger vi tæt på gennemsnittet. 
 
Vi arbejder på skolen med at kunne bruge resultaterne for at kunne følge 
progression for den enkelte elev, ensartethed ift. testsituationen og sam-
menhængen med det samlede testbatteri for Herlev kommune.  

 
5. Åben skole som branding for Kildegårdskolen.  

 Præsentation af søgetal på Kildegårdskolen. 
Kildegårdskolen vil over de næste 5-6 år falde en smule i elevtal. Vi har 
haft et frafald på opstart af elever til børnehaveklasserne som har været 
stigende i en årrække, frafaldet er nu stagneret. Vi har i en årrække væ-
ret progressive ift. at komme ud i lokalområdet. Hvordan kan vi intensi-
vere dette arbejde? 

 Nedsættelse af udvalg med henblik på samskabelse mel-
lem skole og lokalsamfund.  

Ideer: 

 Fremvisning af projekter i f.eks. forhal på øst ved svømmehal 

 Fællesspisning 

 Mødregrupper og bedsteforældre på skolen 
Udvalg: Pernille, Mia, Brian. Der skal etableres forældregrupper med ud-
gangspunkt i kontaktforældrene og engagerede forældre. 

https://www.uvm.dk/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/nationale-test/vejledninger
https://www.uvm.dk/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/nationale-test/vejledninger


 

 

 

6. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 
a. Møde på torsdag med centret og Peter Nielsen omkring den 

nye budgetmodel  
b. Årsberetning. På næste møde har bestyrelsen været i gang i et 

år og vil i den forbindelse fortælle om de ting bestyrelsen har ar-
bejdet med. Måske som video. 

c. Årsmøde skole og samfund (15/16. november). Gerne 2 delta-
gere fra bestyrelsen. 

b. Meddelelser fra skolelederen 
a. Lejrskoler på 7. årg: forældrereaktion på møde med BV. 
b. Lofter på vest skal skiftes i udskoling og mellemtrin. Arbejdet 

starter pr 3/6 i udskolingen. 
c. Herlev skoleskakturnering skal foregå på vest. Næste år vil ma-

tematiklærere blive uddannet til at kunne bruge skak i undervis-
ningen. 

d. Kildegårdskolen er valgsted 
e. Læreraftale er netop underskrevet. Centerchef og lærerfor-

mand er rundt på skolerne for at fortælle om den 
f. Det brændte lokale på vest lugter stadig. Nabolokalet kan sta-

dig ikke bruges. Der arbejdes på få lugten væk. 
g.  Store-Idrætsdag 2019: Nye formål: mere bevægelse og samar-

bejde mellem skolerne. Målet er at alle foreningerne skal deltage 
denne dag, så hele Herlev syder af idræt. 

h. Delegation fra Sydkorea 27/5, der skal se på skoleudvikling. 
c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

a. Møde på torsdag med centerchefen ift den nye budgetaftale. 
b. Fagfordelingensprocessen er i gang med trioen (ledelse, AMR, 

TR). 
d. Meddelelser fra Skolerådet 

a. Næste møde 27. juni. 
e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

a. Nedsat udvalg vedr. kommunikation (Niels og Brian). 
 

 

7. Eventuelt 
 Mødekalender: Møder i kommende år starter kl 18 på rullende dage. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
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   

 


