
 
 

Dagsorden 
 
                                                                                                                       

Mad: Nina 
 
Dato  Skrevet af 
 20. november 2019     Jos 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde mandag d. 18. november kl. 
18.00-21.00 på Kildegårdskolen Vest 
 
 

Mødeleder: Niels 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

a) Referatet er godkendt 

 
2. Ny skoleleder 

a) Præsentation af Lena 
b) Indtryk fra 14 dage på posten: 

- Begejstret for de muligheder der er på Kildegårdskolen for 
at lave et godt læringsmiljø 

- Glad for Kildegårdskolens ledelsesteam 
- Blevet taget godt imod af både ledelse og medarbejdere 
- Sætter pris på den korte afstand mellem skoler og forvalt-

ning/politikere, der er i Herlev  
- Har fokus på skolens økonomi ud fra en positiv tilgang 

 
3. Elevrådet  

a) Elevrådet orienterer 
- Udskolingens elevråd har holdt møde med flg indhold: 

1. Forretningsorden og vedtægter 
2. Affaldssortering 
3. Planlæggelse af et alternativ til julefodbold 

 
 

4. Tema: Kildegårdskolen – Én skole 
a) Indhold og handleplan drøftet og godkendt 

 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 
 

5. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 
a. Ingen meddelelser 

b. Meddelelser fra skolelederen 
I. Nationale test 

a. De frivillige test afholdes samme år eleverne skal til    
den obligatoriske. 

II. Elevfravær 
a. Bilag vedr elevfravær 2018/19 udleveret og gennem-

gået. 
b. Der bliver udarbejdet retningslinjer ift ulovligt fravær. 

Skolelederen skal godkende fravær f.eks. i forbindelse 
med rejser mm. 

c. Behov for viden om hvordan man melder fravær som 
forælder. Samt oversigter over mængden af fravær. 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 
a. Drøftelse i udskolingen vedr. elever der ikke består afgangsprø   

verne. Der er bla. fokus på best practice i teamene. 
b. Fokus på kommunikation på øst 

d. Meddelelser fra Skolerådet 
a. AULA: de tre skoler er godt i gang. Der er 1300 forældre i Her-

lev der ikke er på AULA. Opfordring til at lave en kommunal How 
to…. . SFO delen kommer på AULA om et år. 

b. Herlev kommunes fritidstilbud: SFO1, SFO2/klub, Ungecafeer-
ne, Ungdomsskolen. Oplæg fra faglige ledere fra skolerne. Der 
blev peget på en udfordring vedr. at vi mister børn i klubberne. 
Desuden fokus på at der er et tilbud til alle børn i Herlev. Hvordan 
kan vi lave et endnu bedre tilbud. 

e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 
 
 
 
 

6. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

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 Nytårskur 

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 
Sommerafslut-
ning  

 
Mad -og ordstyrerplan 
 
2019 mad ordstyrer 

august Rikke Mia  

september Pernille Nina 

oktober Mia  Helen  

november Nina Niels 

december Helen  Henrik 

Januar Nytårskur Rikke 

februar Niels Pernille 

marts Henrik Mia  

april Rikke Nina 



 
 

maj Pernille Helen  

juni Nina Niels 

juli Sommerafslutning Henrik 

 


