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Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Helen 
 
Dato  Skrevet af 
 26. september 2018     BV 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
Tirsdag den 25. september 2018 kl. 17.30 – 21.00  på vest. 
 
Afbud Helen og Peter 

Mødeleder: Rikke 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Husk at bruge de seneste kontaktoplysninger 

 
2. Elevrådet  
       Elevrådet orienterer 
 
       Elevrådene har konstitueret sig 

 
3. Rettighedsrådet.  

Orientering om Kildegårdskolen som rettighedsskole. Laila Jensen er inviteret 
til at fortælle om projektet. 
  
En række spørgsmål blev drøftet. F.eks. Hvordan hænger rettighedsrådet og 
elevråd sammen – styrelsesstruktur. Hvordan bliver rettighedsrådet og deres 
arbejde synligt hos forældrene. Hvordan får vi bestyrelsesarbejdet koblet 
sammen med rettighedsarbejdet. 

      
 

4. Prioriteringer af temadrøftelser.  
./bilag Renskrivning af temadrøftelser fra seminar  
 

Indledning ved Mia. 
 
Tema SFO og klub bliver punkt på næste møde. Til næste møde fastlægges 
en procesplan til årshjulet. 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
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Tema: Samarbejde og kommunikation. En drøftelse af hvordan vi kan forberede 
os. Skal vi have en værdidebat, hvad skal vi kommunikere om med forældre, 
med elever. 
 
En arbejdsgruppe arbejder med hvordan vi får taget hul på debatterne omkring 
kommunikationen på Aula på baggrund af principperne/værdierne fra ”Skole-
hjem samarbejde”.   
Gruppen består af Brian og Niels. 
 
De to ovenstående temaer er prioriteret. Vi kigger på de andre temaer senere. 
 
 
 
 

5. Kontaktforældre 
Fremlæggelse af principper for kontaktforældre 
 
 
Orientering om ”Skole og hjem samarbejde” og ”kontaktforældre folderne” 
Vi kan se at bestyrelsen allerede har skabt en positiv forbedring 
 
Vi skal også i fremtiden arbejde på at holde dem i live både bestyrelse og ledel-       
se. 
              

 

 

 

 

 

6. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

  Der er kommet en forældrehenvendelse som Mia videregiver til Brian 

  Mia har været til forældremøder på 0. og 7. årg. 

  Der er bestyrelsesseminar den 5. og 6. oktober. 
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b. Meddelelser fra skolelederenden 

Vi er med i et E-Rasmus projekt om Science over de næste 2 år. 

Vi er med i den nationale talentpleje: ” masterklasse junior på Sorøaka-

demiet”. 

Gårdhaven ved Kilden bliver renoveret i løbet af oktober og november. 
Hallen får nye døre med glas i efterårsferien. 
Budget for 2019 er vedtaget. 
Udskoling prøver at holde eleverne på skolerne vi vil gerne optimere mu-
lighederne for aktiviteter. 
Vi er i gang med at promovere den kommende idrætsklasse på 7. årg. 

 
c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

Ingen 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

Skolerådsmødet bar præg over, at der var mange nye forældre.  

e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

Nina og Henrik har taget initiativ til at markere lærernes dag den 5. okto-

ber. 

 
 

7. Eventuelt 
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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 mad ordstyrer 

august Mia Nina 

september Helen Rikke 

oktober Nina Henrik 

november Rikke Nicole 

december Niels Mia 

Januar Nytårskur   

februar Henrik Niels 

marts Nicole Rikke 

april Helen Henrik 

maj Nina Nicole 

juni sommerafslutning Mia 

juli sommerferie   

 


