Herlev

Kommune

Referat

Kildegårdskolen
Telefon

Mad: Skolen
Dato
16. august 2019

44 52 55 50
44 52 56 00

Skrevet af
BW

Deltagere
Skolebestyrelsen

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen
Torsdag den 13. juni 2019 kl. 18.00 – 21.00 – kl.18.00 sommerafslutning
med middag Vest
Afbud fra: Lona, Peter, Malik

Mødeleder: Helen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde


Referatet er godkendt

2. Elevrådet


Elevråd på øst
o Regler for gyngen
o Afslutning, hvor alle elever fik en udtalelse med hjem

3. Årsberetning fra Formanden





Årsberetning fremlagt i forbindelse med middagen
Gennemgang af ”State of the nation” – dokument fra bestyrelsesseminar ift.
hvad der er gennemført og hvad bestyrelsen skal arbejde med i kommende år
Gennemgang af ”Arbejdet i skolebestyrelsen”: Hvordan har bestyrelsen arbejdet.
Ideer til emner til kommende års møder
o Den nye budgetmodel
o Opfølgning på møde mellem bestyrelsen og centeret
o Aula
o Samskabelse mellem skole og lokalsamfund
o Inklusion
o Vikarfordeling
o Evaluering af vedtagne principper

o Bestyrelsens årshjul – herunder hvornår principper for kontaktforældre
udsendes
o Elevernes pausetid: spisning, samvær (også løftet af elevrådet)

4. Mødekalender 2019/2020


Mødekalender revideret og indskrives i kommende dagsordner

5. Meddelelser
a.

Meddelelser fra formanden
a.
Ingen meddelelser

b.

Meddelelser fra skolelederen
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Orientering om lokaler på øst ifb. m. afgivelse af lokaler til gl. Hjortespring
Orientering om udfordringer ift. lokaler på vest. Både pga. de brændte lokaler og renovering af lofter.
Skoleårets planlægning: Vi er nu i gang med skemalægning.
Dansk skoleskak: 1. turneringsrunde i hallen på vest i tirsdags med
200 elever. Alle 4 skoler var repræsenteret. Gl Hjortespring vandt.
Der arbejdes videre med dette i undervisningen i kommende år.
Beviser til elevmæglere på både øst og vest
Besøg af en delegation fra Sydkorea
Eksamener er i gang pt. I kommende skoleår vil der være obligatorisk
undervisning i ”læseferieperioden”

c.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter
a.
Ingen meddelelser

d.

Meddelelser fra Skolerådet
a.
Først møde den 27/6
i.
Status på kapacitetsudvidelsesprojektet
ii.
Evaluering af AULA mødet

e.

Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg

6. Eventuelt

o
o


Nedsatte udvalg:
AULA (tidligere kommunikationsgruppe): Henrik, Niels, Brian
Samskabelse mellem skole og lokalsamfund: Pernille, Mia, Brian
Orientering om status på legeplads/skolegård på øst

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
august
september
oktober
november
december
Januar
februar
marts
april
maj
juni
juli

mad
Mia
Helen
Nina
Rikke
Niels
Nytårskur
Henrik
Nicole
Helen
Nina
sommerafslutning
sommerferie

ordstyrer
Nina
Rikke
Henrik
Nicole
Mia
Niels
Rikke
Henrik
Nicole

