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Dagsorden 
 
                                                                                                                       

Mad:  
 
Dato  Skrevet af 
 23. oktober 2017     BV 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
onsdag den 25. oktober 2017 kl. 17.30 – 21.00 - Øst 
 
 

Mødeleder:  
 
 

 

1. Elevrådet  
 
Elevrådet orienterer 

2. Siden sidst 
3. Invitation af ny leder Helle Balkemose Hørdum  
4. Status på implementering af reform.  

 fokus på den understøttende undervisning 

 den understøttende undervisnings planlæggelse i forhold 
til samarbejde faggrupperne i mellem, det faglige indhold 
samt den åbne skole.  

5. Valg til Skolebestyrelsen. (Beslutning) 2 bilag vedlagt dagsorde-
nen 

 Til foråret skal der foretages valg til bestyrelsen, forinden 
skal der nedsættes en valgbestyrelse, som har til formål at 
planlægge valgproceduren.  

 Valgbestyrelsen skal blandt andet tage stilling til  
- Procesdato plan 
- Elektronisk valg 

 
6. Brobygning/indskrivning  

 Tal for indskrivningen 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 
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 Fremadrettet udvikling 

 Hvad til forældre ved Kildegårdskolen 

 Indskrivningsmøde d. 7. nov. 
 
  

7. Årsberetningen. debatpunkt 

 Beretningen skal aflægges en gang om året, og bestyrelsen 
beretter om arbejdet i det forgangne år. Vi skal drøfte 
emner til beretningen samt form.  

 Der er en forventning til at beretningen tager en drejning 
mod det kommende valg.  

 Inspiration til alternative årsberetninger er at finde på 
vedlagte link. 
https://www.youtube.com/results?search_query=skolebe
styrelsens+%C3%A5rsberetning 

8. Kontaktforældremødet d. 8. nov.  

 Orientering ved gruppen 
9. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

 

b. Meddelelser fra skolelederen 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

e. Meddelelser fra Fritidsrådet 

f. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 

 

10. Eventuelt 

https://www.youtube.com/results?search_query=skolebestyrelsens+%C3%A5rsberetning
https://www.youtube.com/results?search_query=skolebestyrelsens+%C3%A5rsberetning
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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  

 


