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Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Nina 
 
Dato  Skrevet af 
 8. november 2018     BV 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 17.30 – 21.00  på Øst. 
 
Afbud :Lona, Peter 

 

Mødeleder: Henrik 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
       godkendt 

 
 

2. Elevrådet  
 
Elevrådet orienterer 
Rettighedsrådet var til topmøde sidste fredag. De arbejdede med verdens-
målene- specifikt: bærdygtigt produktion(nr. 12). Det bliver gennemgående 
tema på alle rettighedsskoler 

 
 

3. Ferieplan for skoleåret 2019/2020.  
 
Skolebestyrelsen skal komme med udtalelse til ferieplanen. 
 
Skolebestyrelsen støtter det fremlagte forslag 
 
 
 

4. SFO/Klub  

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 

 9 

Fremlæggelse ved Helle Hørdum og Dan Guul. 
 
 
a. SFO/Klub aktiviteter 
b. Kommunikation 
c. Behov for princip omkring skolens fritidsdel. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder med principdelen, her-
under et forældremøde. 

  

       Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde, den 28. november 
 

5. Idrætsklasse 
Fremlæggelse af opstarten af idrætsklassen, samt fokus på promovering af 
kommende idrætsklasse. Invitation af faglig leder Mikkel Høgh og koordi-
nator Peter Janner. 

      
     Orientering om idrætsklassen med efterfølgende drøftelser af fremtids- 
      tanker/ideer om idrætsklassen. Vigtigt at drøftelser af idrætsklassen  
      ligges i bestyrelsens årshjul. 
      Bestyrelsen har et ønske om at udarbejde principper for idrætsklassen 

 
6. Evaluering af Skolebestyrelsesseminariet 

 
Som opfølgning på bestyrelsesseminariet vil centeret forsøge at etablere et 
mødeforum for de 4 skolebestyrelsesformænd og de 4 skoleledere, hvor de 
kan mødes med jævne mellemrum. 
Bestyrelsen oplevede seminariet som nærværende og dejligt konkret. 
Bestyrelsen har et ønske om, at der afholdes seminar hvert andet år 

 
 
7. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 
 
b. Meddelelser fra skolelederen 

 

Stillingsopslag vedr. souschefstillingen er opslået. Der afholdes    sam-
taler den 21. og 26. november. 
Ansættelsesudvalget består af: BV, 1 faglig leder, 2 medarbejdere, 
1 sekretær, 1 bestyrelsesmedlem og centerchef. 
Mia deltager som repræsentant for bestyrelsen 
Der blev uddelt bilag med oversigt over principper, der skal drøftes 
senere 
økonomi skal på næste dagsorden 
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c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 
    Julefodbold nedlægges 
    Temauge i udskolingen i uge 48 og 9 
    Rettighedsuge i uge 45 

 

d. Meddelelser fra skolerådet 
            Næste skolerådsmøde torsdag den 8. november 

e. Andre meddelelser, herunder nedsatte udvalg 
 
 
 
 

8. 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  

Tirsdag. d. 30. 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   

 


