
 
 

Referat 
 
                                                                                                                       
 
Dato  Skrevet af 
 10. september 2020     Jos 
 
Deltagere 
Rikke Overby, Pernille Friis, Niels Egebjerg, Nina Kongsfelt, Helen Baggersgaard, Mia Dal, Kristine Saabye, Ole 
Bennedsen, Lena Viftrup, Jonas Skjødt 
 
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen vest 
torsdag den 20. august 2020 kl 18.00. 
 

Mødeleder: Mia 
0. Velkomst til Kristine Saabye 

Kristine er pædagog på vest og er ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt 

 
2. Elevrådet  

Elevrådet er ikke valgt endnu og deltager derfor ikke. 
Der arbejdes på en tættere kobling mellem elevrådene, rettighedsrådet og 
elevrepræsentation i bestyrelsen. Faglig leder Thomas Dermund leder dette 
arbejde. 
 

3. Skolens status og perspektiver på skoleåret 
Grundlæggende god opstart: Alle er på arbejde og vi har mulighed for at lave 
en mere normal skoledag. 
 
Vi modtog tre opsigelser umiddelbart inden ferien på lærersiden, samt en 
enkelt pædagog efter ferien. Vi har løst det og er i gang med ansættelsespro-
cessen 
 
Karakterer fra afgangsprøverne i sommers ligger højest i kommunen på flere 
områder. Der er fokus på dette års 9.kl – men også på faglighed i resten af 
skolen. 
 
Der har været besøg på skolen af borgmester Thomas Gyldal og han ander-
kendte bl.a. det store arbejde alle gjorde i coronaperioden, og han italesatte 
en inddragelsesproces ift. udviklingsplan for skolerne i Herlev. 
 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 
 

God opstart i uge 32 med lærerne, hvor der blev skabt mulighed for at gøre 
klar til det nye skoleår. Desuden var der to oplæg: brug af vores pædagogiske 
ressourcer, herunder arbejde med SMTTE model; besøg fra PPR, der præsen-
terede det nye udgående team fra PPR og børne/unge afdelingen. Pædago-
gerne fik samme oplæg i uge 33. 
 
Det er fokus på de lejrskoler, der blev aflyst i foråret pga corona. Det skal væ-
re kulturmødedage og de er ved at blive planlagt – men ikke som lejrskole. 
 
Vi har fokus på hvordan vi lukker ned inden sommerferien og er klar til op-
start efter sommerferien. Der er behov for at lave en forventningsafstemning 
ift medarbejdernes opgaver inden og det tekniske personale i løbet af som-
merferien, så vi bliver klar til skolestart. 
 
Der er blevet lavet lofter i udskolingen i løbet af ferien – og løbende over 
året i mellemtrinnet. 
 
Som erfaring fra coronatiden, hvor der ikke var en skoleklokke har vi beslut-
tet at fjerne ringningen kl 9 og kl 13 (der ligger midt i dobbeltmoduler). 
 
Indsatser i 20/21 

 Ressourcer til at støtte elever 
o 65% er udlagt til årgangene som indsatstimer, der via SMTTE 

kan målrette indsatserne.  
o Timer til faglige kurser er ligeledes udlagt – der kan støtte ele-

ver med behov 

 Faglige handleplan 
o Fokus på fagteam, best practice og metode ansvar (i modsæt-

ning til metode frihed) 

 Kildegårdskolen – én skole 
 
Vi kommer til at have fokus på 10. klasse. Den trænger til noget opmærk-
somhed. 
 
Der er ændret ledelsesmæssig struktur: Faglige ledere for 0.-1.; 2.-3.; 4.-5.; 
6.-7.; 8.-9.-10.  
 
Corona: vi følger de retningslinjer sundhedsmyndigheder og forvaltningen 
sender ud. Vi har stadig en hygienjeassistent der er på både øst og vest, ren-
gøring 3 gange om dagen. Der skal bruges mundbind ved offentligtransport 
fra 6. kl. 

 
4. Godkendelse af ferieplan 

Ferieplanen er godkendt 

 



 
 

5. Budget 2021 i høring 
Opmærksomhedspunkter: 

 5/9 opgøres elevtallet til 20/21. Vi har ikke alle børn tilbage i 
SFO/klub efter at det var muligt at udmelde sig i coronaperioden.  

 Stabil elevprognose i vores område 

 Alle skoler betaler ind til GDPR 

 Stadig økonomi til løft af top og bund 

 Stadig garantiordning til at sikre økonomi til klasser med under 21 
elever 

 Økonomi til madordning 
Der udarbejdes et høringssvar med følgende opmærksomhedspunkt 

 Økonomi til idrætsklassen udfases efter 2021. Dette er noget vi er 
meget opmærksom på. 

 

6. KGS – en skole 
Mia skal lave et oplæg i børne- og uddannelsesudvalget for at forklare hvad 
vi ønsker at opnå med omorganisering af Kildegårdskolen. Henrik, en foræl-
der, samt en elev deltager også. 
Oplægget gennemgået og besluttet 

 
7. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 
a. Fuldtallig bestyrelse 
b. Godt at have både en repræsentant fra lærer og pædagoger 
c. Bestyrelsesseminar i 23-24/10 

b. Meddelelser fra skolelederen 
a. Ingen meddelelser 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 
a. Ønske fra personalet om et fælles personalerum på vest i for-

bindelse med KGS én skole – fremgår ikke af indstillingen 
d. Meddelelser fra Skolerådet 

a. Intet nyt møde 
e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 

8. Eventuelt 
Vi skal have fokus på kontaktforældre i de nye børnehaveklasser. Skolen sik-
rer at info-foldere mm er blevet sendt ud til de nye forældre. 
 
 
 
 
 

 



 
 

Møde kalender Skolebestyrelsen 2020-2021 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

 
          

Skolebestyrelsesmøder 2020: 
  

  

  
    

  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 20. august vest 
 

  

Onsdag d. 16. september øst 
 

  

Tirsdag d. 20. oktober vest 
 

  

Mandag d. 16. november øst 
 

  

Torsdag d. 10. december vest 
 

  
  

    
  

Møde kalender Skolebestyrelsen 2020-2021 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

Skolebestyrelsesmøder 2021: 
  

  

     
  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 21. Januar øst Nytårskur 

Tirsdag d. 23. februar vest 
 

  

Mandag d. 22. marts 
 

øst 
 

  

Onsdag d. 14. april 
 

vest 
 

  

Onsdag d. 26. maj 
 

Øst 
 

  
 
mandag d. 14. juni  

 
  vest 

Sommerafslut-
ning  

Mad -og ordstyrerplan 
2020/2021 ordstyrer 

august Mia  

september Nina 

oktober Helen  

november Rikke 

december Henrik 

Januar Rikke 

februar Pernille 

marts Mia  

april Nina 

maj Helen  

juni Niels 

  



 
 

 


