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Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: skolen 
 
Dato  Skrevet af 
 26. juni 2017     Mi 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 

torsdag den 15. juni 2017 kl. 18.00 – sommerafslutning  med 

middag på afdeling vest – Dildhaven 40 
 
 

Mødeleder: Pernille F 
 
 

 

1. Elevrådet  
 
Elevrådet orienterer 

 
      Øst har afslutning på tirsdag – formanden aflægger beretning 
 
 
 
 

2. Trivselsmåling 
 
Orientering ved Joan 

 
        Joan gennemgik nogle af tallene fra trivselsmålingerne, samt overvejelser   
        man kan gøre sig over dem. 
       Vi har de samme mål  for trivsels det kommende skoleår som i dette skole      
       år. 
       Orientering taget til efterretning 
 
 
 
 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 
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3. Årshjul 
 
Bilag uddelt på mødet 
 
To arbejdsgrupper skal i løbet af året arbejde med principper/politikker: 

 Undervisningens organisering 

 lektiepolitik 
Vi gennemgår endnu en gang, hvilke ting der skal på dagsorden i løbet af 
året: f.eks budgetfremlæggelse, fastlæggelse af budget, opfølgning på APV 
 
 
 

 
  

4. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

  Mia på ferie hele august 

 

b. Meddelelser fra skolelederen 

Vi har fået et læseløft projekt sammen med bibliotek . Samarbejdet bliver 
bedre og bedre 
Skemalægningsproces lidt forsinket i år 
Overvejelser omkring fælles IT 
Nationale test: En klasse mangler to test 
Afgangskaraktererne følges tæt  
 
Vi arbejder på alle afdelingerne med årshjulet 
Vi er arbejder sammen med en gruppe frivillige om at få kigget på grøn-
negården og forpladsen 
Vi er med i et jordvarmeprojekt på Kildegården 
ESCO projektet går i gang med sidste etape i sommerferien 
I hallen er vi i gang med at få gravet springgrave 
Det første forældremøde skal laves i samarbejde med kontaktforældrene. 
Forslag til skolebestyrelsens mødeplan blev omdelt på mødet 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 
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Travlt her i sidste del af skoleåret 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

Ingen møder 

e. Meddelelser fra Fritidsrådet 

Helen vil fortsat gerne deltage fra bestyrelsen 

f. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 

5. Eventuelt 
 
Ønske til et punkt på dagsorden: hvad skal intra bruges til  
Skal med i drøftelserne omkring kontaktforældrene  

 
 

 

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  

Torsdag d. 14. juni kl.18.00 sommerafslutning med middag Vest  

 


