Herlev

Kommune

Referat

Kildegårdskolen
Telefon

Mad: Skolen

44 52 55 50
44 52 56 00

Dato
26. februar 2020

Skrevet af
lev

Deltagere
Skolebestyrelsen

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde torsdag d. 23. januar 2020
kl. 18.00-21.00 på Kildegårdskolen Vest
18.00 – 19.30

Nytårskur: samlet ledelse og administration
deltager

Deltagere: Pernille Friis, Henrik Falkeborg, Niels Egebjerg, Nina Kongsfelt, Helen Baggersgaard, Mia Dal, Lona Albertus, Ole Bennedsen, Kaya Aaberg, Vanesa
Misimi, Lena Viftrup, Jonas Skjødt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt

2. Elevrådet
Elevråd øst:
 Arbejder med at kvalificere vikartimer. Elevrådet ønsker at der bliver
arbejdet i timerne. Det er blevet drøftet at det både er vikarernes og
elevernes ansvar.
 Fodboldskema er færdiggjort
Elevråd udskoling:
 Udvalg ved skolefodbold har arbejdet med hvordan julefodbold/julesport skal laves fremadrettet
 Der er et ønske om at have en tydeligere kommunikation vedr. Kildegårdskolen – én skole
 På de næste møder skal der arbejdes videre med skraldsortering

3. Tema: Kildegårdskolen – Én skole
Status:

På baggrund af den nye budgetmodel har Kildegårdskolen nogle udfordringer, da vi har et dalende/stagnerende elevtal i de kommende år. Budgetmodellen bygger på at der i gennemsnit er 21 elever i klasserne. Kildegårdskolens gennemsnitstal er pt på 21,3. Derudover kan vi se at der er pædagogiske
og ledelsesmæssige grunde til at se på skolens organisation. Derfor arbejder
vi på at samle indskoling og mellemtrin på vest og skabe et udskolingsmiljø
på øst. Processen har været at lærerne blev orienteret, dernæst kontaktforældrene og i går blev alle forældre orienteret på et stort fællesmøde.
Elevrådet er opmærksom for om vi kan skabe et godt ude- og indemiljø til
udskolingen på øst. Det vil kræve noget økonomi.
Handleplan:
Der er nedsat arbejdsgrupper blandt forældrene, der skal hjælpe til med at
skabe en god omstrukturering. Der skal nu også nedsættes grupper blandt
eleverne og blandt personalet. Ledelsen arbejder videre med disse.
Bestyrelsen vil stille som krav om at der økonomi til opstartsudgifterne ifbm.
den politiske behandling i kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen vil tage et punkt på skolerådet vedr. kommunalpolitikeres interesser i drøftelser, der er lokale.
Vi har modtaget en anmodning om aktindsigt fra et kommunalbestyrelsesmedlem vedr. kommunikation mellem skole, bestyrelse og forvaltning, der vil
blive besvaret inden 7 dage.
Bestyrelsen udsender et skriv, der fortæller om den fremadrettede plan,
hvordan man kan få indflydelse i arbejdsgrupperne, datoer for nye rundvisninger, muligheder for at få mere information samt en forklaring for valg af
proces af processen. Slides fra mødet, arbejdsgrupperne, kommissoriet vedhæftes.

4. Meddelelser





Meddelelser fra formanden
a.
Ingen meddelelser
Meddelelser fra skolelederen
a.
Ifbm med ledelsesreduktionen er Mette Ortmann Hansen opsagt og Joan Henriksen går på pension. Der arbejdes på en konkret fordeling af ledelsesopgaver på skolen.
b.
Medarbejderflow. Der har været 32 personaler der har været
ansat og er stoppet i organisationen over de sidste 3 år. Vi har fokus på fastholdelse via mentorordning og en tæt ledelseskontakt.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter

a.
Ingen meddelelser
Meddelelser fra Skolerådet
a.
Ingen meddelelser
Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg
a.
Ingen meddelelser




5. Eventuelt


Fremadrettet vil der være tid på de enkelte punkter.

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

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

Nytårskur

Sommerafslutning

Mad -og ordstyrerplan
2019
august
september
oktober
november
december
Januar
februar
marts
april
maj
juni
juli

mad
Rikke
Pernille
Mia
Nina
Helen
Nytårskur
Niels
Henrik
Rikke
Pernille
Nina
Sommerafslutning

ordstyrer
Mia
Nina
Helen
Niels
Henrik
Rikke
Pernille
Mia
Nina
Helen
Niels
Henrik

