
 
 

Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Rikke 
 
Dato  Skrevet af 
 13. september 2019     MH 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen Øst 
 

Mødeleder: Mia 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt 
 

2. Elevrådet  
Elevrådet orienterer 

      Der er ikke elever med på mødet, da der pt er elevrådsvalg på skolen.  
 

3. Skoleårets opstart 
     Orientering v/Jonas 
     Lærere og ledelse startede op i uge 32, og havde en virkelig god uge.  

 

a) Orientering v/Jonas  
Jonas gennemgik indholdet for ugen: 

 Nye lærere 

 Ny undervisningsminister 

 Ledelsesrokeringer i konstitueringsperioden efter Brian Vennebergs afsked 
o Jonas er konstitueret skoleleder 
o Mikkel er konstitueret souschef 

 Aula 

 Udviklingsplan 
o Løft af top og bund 
o Udvikle stærke fællesskaber 
o Styrke professionelle læringsfællesskaber 

 Forholdemåder og samskabelse 

 Ny model for vores ressourcecenter 

 Rettighedsskole 

 
 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 
 

4. Temadiskussion:  
a) Inklusion på Kildegårdskolen (evt. med gæster)  

Bestyrelsen ønsker at invitere gæster til disse punkter. Der er desværre afbud fra 
de gæster, der skulle komme i aften.  
Inklusion er et punkt, der optager både forældre og skole. 
 
Hvordan udvider vi det fokus, der allerede er på skolen og i forældregruppen. 
Vi bliver i diskussionen og inviterer en forælder til næste møde.  
Kommunens strategi: ”Strategi for udviklende lærende fællesskaber for alle” sen-
des ud som forberedelse til næste møde sammen med Mias noter fra diskussionen.  

 
5. Ferieplan 2020/2021 

a) Vedlagt er et forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021. 
I styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes skoler står der:  
Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til at 
være den sidste lørdag i juni (FLS §14a). Den enkelte skolebestyrelse vedtager på 
baggrund af et forslag fra Center for Dagtilbud og Skole skolens ferieplan. Ferie-
planen for et skoleår vedtages et år forud for skoleåret. Center for Dagtilbud og 
Skole orienterer om vedtagne ferieplaner.  
Er der enighed om forslaget medtages dette som den kommunale ferieplan for sko-
lerne. Ved uenighed indkaldes en repræsentant for hver af bestyrelserne sammen 
med en skoleleder fra hver skole til et lille møde. På dette møde plejer man at blive 
enige om ferieplanen for Herlev.  
 

Herlev  
Kommune  
Kildegårdskolen  
Telefon  
44 52 55 50  
44 52 56 00  
 

Skolebestyrelsen har ikke ændringsforslag til ferieplanen. 
 
 

6. Kildegårdskolens økonomiske grundlag ift. ny budgetmodel 
a) Opfølgning og orientering 

Skolebestyrelsen ønsker at følge dette punkt over året.  
 
Orientering fra Jonas: 
Budgetopfølgninger viser også at den opbremsning vi foretog i foråret virker. 
Ved fremskrivning, ser det ud til, at skolen kommer ud af året med et mindre 
underskud. Dette underskud er inkl. feriepengeudbetalinger til to lærere, der 
har sagt deres ferie op. Ledelsen arbejder på at få dette nedbragt.  

 



 
 

 
7. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

Der er indkaldt til ”skole og forældre” årsmøde 15-16/11. Vi kan sende to per-
soner. Det foregår på Nyborg Strand. 
Der er nu kommet stillingsopslag til kommende skoleleder på Kildegårdskolen 

 

b. Meddelelser fra skolelederen 
 
Der er elevrådsvalg d. 4/9. Valget foregår med stemmebokse, sedler mm.  

 
c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

 
Ingen meddelelser 

 
d. Meddelelser fra Skolerådet 

Der har været debat om Aula – specielt om forældremødet som ikke var 

velbesøgt 

Kenneth Strøm fra Herlev Ungdomsskole fortalte om deres tilbud, bl.a. 

Fokusklassen. 

 
e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 
 
 

8. Eventuelt 
Ros fra forældremøde. Der blev talt om alle de relevante emner. 
Spørgsmål om ny legeplads på Øst: Der er penge til at fjerne cykelskurene og 
ny asfalt. Forhåbentlig også nogle cykelstativer. Men desværre ikke mere i 
denne omgang. 

 
 
 
 

Møde kalender Skolebestyrelsen 2019-2020 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

            

Skolebestyrelsesmøder 2019: 
  

  

  
    

  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 22. august øst 
 

  



 
 

Onsdag d. 18. september vest 
 

  

Tirsdag d. 22. oktober øst 
 

  

Mandag d. 18. November vest 
 

  

Torsdag d. 12. december øst 
 

  

  
    

  

Møde kalender Skolebestyrelsen 2019-2020 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

Skolebestyrelsesmøder 2020: 
  

  

  
    

  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 23. Januar vest Nytårskur 

Tirsdag d. 25. februar øst 
 

  

Mandag d. 23. marts 
 

vest 
 

  

Onsdag d. 15. april 
 

øst 
 

  

Onsdag d. 27. maj 
 

vest 
 

  

Tirsdag d. 16. juni  
 

  vest 
Sommerafslut-
ning  

 
Mad -og ordstyrerplan 
 
2019 mad ordstyrer 

august Rikke Mia  

september Pernille Nina 

oktober Mia  Helen  

november Nina Niels 

december Helen  Henrik 

Januar Nytårskur Rikke 

februar Niels Pernille 

marts Henrik Mia  

april Rikke Nina 

maj Pernille Helen  

juni Nina Niels 

juli Sommerafslutning Henrik 

 
 
 
 



 
 

 
 
 


