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Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Skolen 
 
Dato  Skrevet af 
 22. februar 2018     Mi 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
torsdag den 14. december 2017 kl. 17.30 – 21.00  Øst 
 
 

Mødeleder: Mia 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt 

2. Elevrådet  
 
Elevrådet orienterer 
Øst: 
Der er talt sko på gangene for at sikre, at alle tager skoene af.  
Der er nye ideer i elevrådet, som de vil samle op på i januar.  
De vil også gerne have fokus på renhed på skolen. 
Der er et ønske om tag over cykelskurene ved... 
Der er stadig toiletkonkurrencer. Flere klasser har et skema over, hvem der 
skal tjekke klassernes toilet. 
Måske skal forældrene mindes om at tale med deres børn om toiletvaner. 
 
Vest: 
Elevrådet taler om en unik temadag, hvor man fx kan lave en film. Filmen skal 
så vises i en biograf, og en vinder skal kåres. 
Ideerne kommer fra elevforum, hvor de har erfaringsudvekslet.  
Det kunne også være spændende med temadage, fx skak osv. 

 
 

3. Udskoling 
En drøftelse af udskolingens fremtidsperspektiver 
 
ved Mikkel og Hanne 

 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 
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Mikkel orienterede om de tiltag, der er gjort i udskolingen i år.  
Til videre drøftelse på kommende møder: 

 Vikarer i udskolingen 

 Hvordan ser staveniveauet ud i forhold til på landsplan? 

 Læsning – hele skoleforløbet 

 Overgange/overlevering 
 
 

4. Hvordan kan der reklameres for skolebestyrelsesvalget og kan-
didatopstillingen. 
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at dette punkt skulle på dagsorden i den 
kommende tid. Hvilke muligheder har vi 
 
ved Mia 

 
Der er ikke kommet styrelsesvedtægter endnu. Vi regner med, at processen 
kommer i gang, nu da valget til kommunalbestyrelsen er på plads.  
Peter fortæller, at processen er begyndt. Der arbejdes på højtryk. 
 
Der er brug for at skabe engagement i forældregruppen i forhold til skolebe-
styrelsesvalget. Bestyrelsen vil gerne med på de kommende forældremøder.  
 
Er der andre kanaler, man kan komme i kontakt med forældrene på? Kom 
gerne med gode ideer til næste bestyrelsesmøde.  

 
 

5. Oplæg til skolebestyrelsens princip for skoleårets planlægning 
 
ved Hanne 

 
Hanne uddelte og gennemgik bilag om princip for skoleårets planlægning på 
mødet. 
 
Princippet er godkendt. 

 
 

6. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

Vi inviterer Brian med til Nytårskur. 

Der skal laves en årsberetning. Mia har ikke glemt det Mia kommer med 

en præsentation af det på næste møde. 
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I år har vi aftalt at have fokus på kontaktforældre. Det er på igen på næ-

ste møde. 

Måske skal vi have mere fokus på tal i forbindelse med de emner, vi be-

handler. Fx tal på sygestatistik mm.  

b. Meddelelser fra skolelederen 

Brian er konstitueret skolechef. Derfor er Hanne konstitueret skoleleder. 

Der bliver ikke konstitueret en souschef. 

Der vil være faglige ledere med på skolebestyrelsen efter hvilken dagsor-

den, der er på. 

Personalet holder nytårskur onsdag d. 3/1.  

Vi har ansat 4 nye lærere.  

Budgettet er nu kommet. Der er ikke store overraskelser. Det behandles 

på januar mødet. 

Der er nu 22 ansøgere til idrætstalentlinjen på Kildegårdskolen (i skriven-

de stund 29). Der kan komme flere. Efter jul vil der blive afholdt samtaler 

med alle ansøgere. 

Skoleledelserne i Herlev Kommune er i gang med et Dataliteracy kursus. 

Kurset er støttet af A.P. Møller 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

Der er travlt. 

Spændende at se, hvad det betyder, at der er person mindre i ledelsen. 

Lokaludvalget vil kigge på fastholdelse af personalet. 

Der var julefest på Øst onsdag d. 13/12.  Det var velbesøgt og meget hyg-

geligt. 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

… 

e. Meddelelser fra Fritidsrådet 

f. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 
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 Lektiegruppen Mia, Brian og Kathrine, elev se referat fra august 
pkt 2 

 Undervisningens organisering: Nina, Katrine, Brian se referat  
    Aug pkt 5 

 Kontakt forældrene: Nina,Helen, Hanne se referat fra nov. 
 

 

7. Eventuelt 

Vi skal have meldt ud til forældrene, at Brian er konstitueret skole-

chef. 

 

 

 
 
Mødeplan for Skolebestyrelsen skoleåret 17-18: 
 

SKOLEBESTYRELSESMØDER 2017  

Bemærk: Møderne afholdes fra kl. 17.30- 21.00  

Mandag d. 21. august Øst  

Mandag d. 18. september Vest  

Onsdag. d. 25. oktober Øst  

Torsdag d. 23. november Vest  

Torsdag d. 14. december Øst  

 

SKOLEBESTYRELSESMØDER 2018  

Bemærk: Møderne afholdes fra kl. 17.30-21.00  

Mandag d. 22. januar Vest (nytårskur)  

Tirsdag d. 20. februar Vest  

Onsdag d. 21. marts Øst  

Mandag d. 23. april Vest  

Onsdag d. 23. maj Øst  

Torsdag d. 14. juni kl.18.00 sommerafslutning med middag Vest  

 


