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Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Mia 
 
Dato  Skrevet af 
 19. september 2017     Mi 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
mandag den 18. september 2017 kl. 17.30 – 21.00 - Vest 
 
 

Mødeleder: Pernille B 
 
 

 

1. Elevrådet  
 
Elevrådet orienterer 
Carl er blevet valgt til formand for det store elevråd, Siljia (8u) næstformand,  Laura sekretæ. 
Første møde kigget på forretningsorden, for at se om noget skal ændres. 
Elevrådet mødes en gang om måneden 

 

2. Siden sidst 
Skolen orienterer omkring, og følger op på emner, som er dagsordensat ved tidli-
gere møder. 

 Høringssvar økonomi 
Der er udarbejdet høringssvar jf. bilag 

                                Medudvalget har også udarbejdet et høringssvar. 
                                Fokus på at den lærerløn, der bliver beregnet på ikke svarer  
                                til den reelle gennemsnitsløn, for en lærer. Vægt på udearealerne.    
                                ønsker til satsning på 7 klassernes aktivitetsmuligheder 

 
 Regulering 5/9 

Budgettet for 2017 har budgetteret med 49 elever for meget i forhold til det 
reelle elevtal. Det betyder at vi skal aflevere ca.  500.000 kr. De andre skoler 
har den samme udfordring  

 Løft af top og bund 
Været på BDU for at fremlænge hvilke indsatser Kildegårdskolen  
har sat i gang. De to Udvalgsarbejde er ikke sat i gang endnu. 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 
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3. Temadrøftelse om Kontaktforældrenes rolle 

Bestyrelsen drøfter kontaktforældrenes rolle som bindeled mellem skole og for-
ældre, og som bindeled mellem bestyrelse og forældre. 
 
./ bilag principper for kontaktforældre på Kildegårdskolen 
 
Gennem en proces fandt vi frem til nogle overskrifter, til forventninger til kontaktforældrene. 
(Pernille F har nedskrevet overskrifterne) 
Arbejdsgruppe blev nedsat: Pernille, Pernille, Nina og Helen) 
Gruppen skal forberede et møde med kontaktforældrene i november. 
 

 
4. Status på ansættelse til faglig leder 

Skolen orienterer omkring ansættelsesprocessen 
Der er nedsat et ansættelsesudvalg. 
Der har været 26 ansøgere. Samtaler på torsdag 
Fire er indkaldt til samtaler. Vi forventer at have en ny ansat pr. 1.nov. 

 
5. Status på idrætsprofilskolen 

Skolen orienterer omkring status på idrætsprofil-klassen.  
 
Arbejdet har været i gang siden april måned. Der har været et tæt samarbejde med idrætsfor-
eningerne, centeret og skolen. Der vil blive ansat en koordinator på skolen, som skal være bin-
deled mellem klubberne og skolen. 
Der vil blive udarbejdet en marketingsfilm. Foldere, flyers, plakater, facebookopslag er parate. 
Der vil blive afholdt forældremøder slut oktober. Efter forældremødet vil der være en tilmel-
dings/optagelsesproces 
 

 
6. Udskolingsprofil 

Skolen skal snarligt drøfte udskolingsprofil med de andre skoler. Der ønskes der-
for en første debat om udskolingsprofil. 
Hanne og Brian orienterer omkring de muligheder, der tegner sig.  
 
Mange spændende indlæg, som kan være med til at kvalificere debatten blandt skolelederne 
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7. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

   Lærernes dag den 5.okt (Pernille Friis tovholder) 

   Skolerådsmøde i morgen Budget og økonomi på dagsorden 

   Valg til elevrådet – meget positivt  

   17-18 november møde i skole og samfund (Mia og ? deltager) 

      

b. Meddelelser fra skolelederen 

Borgmestermøde den 14. september var en succes. Medarbejderne præsenterede skolen 

flot 

Vi har en meget flot fraværs pct pt  

Starten på skoleåret har været god  

 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

 Uge 32 var en rigtig god måde at starte skoleåret på 

 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

e. Meddelelser fra Fritidsrådet 

f. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 

8. Eventuelt 

Punkt til næste dagsorden USU timerne 
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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  

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

 


