
 

 

Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Skolen 
 
Dato  Skrevet af 
 12. december 2018     BV 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen 
Onsdag den 28. november 2018 kl. 17.30 – 21.00  på Vest. 
 
Afbud: Nicole, Malik, 

 

Mødeleder: Nicole 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendt 
 

2. Elevrådet  
 
Elevrådet orienterer 
 
Elevrådet på øst kunne ønske en legeplads med flere muligheder, og få  reno-
veret cykelskuret/nedlagt en del. 
Rettighedsrådet var med til børnetopmøde i FN byen. De arbejdede med det 
12. mål i verdensmålene, hvilket skolen også kommer til at arbejde med. 
Elevrådet på vest har drøftet kantinemuligheder. 

 
3. Udsat punkt fra sidste møde vedr. SFO og Klub 

 
Dan og Helle fremlægger SFO/Klub. Materiale udsendt.  
Efterfølgende debat i forhold til at skolebestyrelsen senere på året skal be-
slutte princip om fritidsdelen. 
 
./ bilag Børn- og unges brug af fritids- og klubtilbud (sendt ud med dagsor- 
              den) 
./ bilag uddelt på mødet  

 
Dan og Helle gennemgik: 

 Status på fritidsdelen 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 

 

 Ambitioner/mål omkring fritidsdelen både i forhold til USU og aktivite-
terne i SFO  

 Synlighed af SFO og klub i forhold til forældrene 

 Forventningsafstemnings bestyrelse/forældreråd/SFO og klub 
 

 
Det blev besluttet, at de faglige ledere fra SFO og klub deltager min. 2 gange   
om året. 
Skolebestyrelsen vil udarbejde principper for SFO´en og klub.  
De faglige ledere har et ønske om at der 1 til 2 gange om året holdes et for-
ældremøde, hvor hver klasse skal være repræsenteret.  
At få opbakning: 

 I forhold til synligheden af det, der sker i SFO og klub. 

 Brobygning mellem undervisning og fritid.  

 Overgangen mellem SFO og klub.  

 En vis ensartethed på de to matrikler 

 
 

4. Kommunens udviklingsplan ”Glade børn, kloge elever” fremlæg-
ges i forhold til implementering på Kildegårdskolen 
 
De lokale udviklingsplaner behandles på kommende BDU (Udvalg under 
kommunalbestyrelsen) 
Skolen fremlægger den lokale udviklingsplan. 

       
      Brian gennemgik tal og indsats i forhold til de mål, der er i ”glade børn kloge  
      Elever,” som det ser ud lige nu 
      Vi arbejder med at løfte top og bund og med fire udvalgte områder fra triv- 
      selsmålingen. 
       

 

5. Klassekasser 
 
Skolens klassekasser er justeret i dette skoleår, hvilket har betydet et øget 

fokus p å, hvad en klassekasse anvendes til? 
Debat i skolebestyrelsen om anvendelsen af en klassekasse. 

        
      Vi skal i gang med en proces, hvor vi skal drøfte, hvad vi skal bruge klasse-     
      kasser til.  
      Bestyrelsen vil gerne høre, hvad medarbejdere tænker og have kontaktfor- 
      ældrene inddraget  
       
       Punktet kommer på igen på et kommende møde 
   



 

 

 
 
 

6. Meddelelser 
 

a. Meddelelser fra formanden 

   Ingen 

b. Meddelelser fra skolelederen 

 Der er ansat en ny souschef. Jonas Skjødt er ansat efter et enigt  
            ansættelsesudvalg 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

  Ingen 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

 Borgmesteren blev valgt som formand 

 Bestyrelsesrepræsentanterne ønsker et seminar igen om to år 

 Lindehøj holdt et oplæg vedr. skole/hjem samarbejde 

 Ønske om en suppleant til bestyrelsesrepræsentanterne i skole 

     rådet kræver en styrelsesvedtægts ændring 

 Nyt forum hvor skolebestyrelsesformænd mødes 

e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

  ingen 

 

 

7. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  

Onsdag. d. 31. 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   

 


