
 

 

Referat 
 
                                                                                                                       

 
 
Dato  Skrevet af 
 20. oktober 2020     Jos 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
Rikke Overby, Pernille Friis, Niels Egebjerg, Nina Kongsfelt, Helen Baggersgaard, Mia Dal, Henrik Falkeborg, 
Niels Egebjerg, Kristine Saabye, Ole Bennedsen, Lena Viftrup, Jonas Skjødt, Peter Nielsen, Vanesa Misimi, 
Mathias Johansen 
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Teams onsdag den 16. 
september 2020 kl. 18.30 
 
 

Mødeleder: Mia 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt 

 
2. Velkommen til de nye fra elevrådet og en introduktion 

til bestyrelsesarbejdet 
 Bestyrelsesformanden bød velkommen til elevernes repræsentanter i besty-

relsen: Mathias 6.a og Vanesa 9.v 
 Elevrådsrepræsentanterne præsenterede sig selv og det de brænder for – 

med udgangspunkt i de valgtaler, de har holdt i forbindelse med elevråds-
valget 

 
3. Elevrådet  

Elevrådet orienterer 

 Det store elevråd: 

o Første møde afholdt i dag, hvor der blev talt om hvad arbejdet inde-

bærer. Fokusområder: 

 Udeområder for 9. klasserne 

 Økonomi 

 Årsplan laves næste gang 

 Øst: 

o Handlingsplan for 20/21:  

 KGS - én skole: alle skal føle sig trygge 

 Vikartimer 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 

 

 Indeklima: Det er enten for varmt eller for koldt 

 Skraldespande udendørs 

 Toiletkonkurrence genoptages 

 Bænke og udeareal 

 

4. Planlægning af høringsproces om Kildegårdskolen - Én skole som 
opfylder BDUs anvisning, hvor alle forældre har mulighed for at 
bidrage til bestyrelsens høringssvar. 
Formand og skoleleder fremlægger forslag til processen. 

 

Bestyrelsen drøftede forslaget  

 Formålet med survey’en er at måle tilslutningen 

 Grupperne fra foråret skal inddrages i processen 

 Svartal skal videregives i høringssvaret 

 Begge forældre skal kunne svare 

 Vi skal arbejde på at så mange så muligt stemmer. Slogan som rettigheds-

skole kunne være: Ret til at stemme! 

 Vi arbejder på en teknisk løsning, der er så simpel og let tilgængelig som 

muligt 

 Kontaktforældrene skal inddrages og aktiveres 

 Der skal laves link til de dokumenter der allerede er udarbejdet 

 Informationskanal på aula og på skolens hjemmeside 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til det videre arbejde. 

 
5. Status på coronasituation i Herlev og KGS efterår 2020 

Der er pt ikke elever/personale på KGS der er smittet. Vi har strammet flere 

steder som en del af den kommunale indsats. 

Vi er klar hvis der kommer tilfælde på skolen. 

 
6. Meddelelser 

a. Meddelelser fra formanden 

a. Der udsendt en dagsorden til bestyrelsesseminar 

b. Meddelelser fra skolelederen 

a. Dan Guul Simonsen er stoppet som faglig leder. Stillingen er 

slået op og forventes besat pr 1/12. 

c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

a. Ingen meddelelser 

d. Meddelelser fra Skolerådet 

a. Mødet i morgen er aflyst pga corona 

e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 

 

7. Eventuelt 



 

 

 
 

Møde kalender Skolebestyrelsen 2020-2021 

Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

 
          

Skolebestyrelsesmøder 2020: 
  

  

  
    

  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 20. august vest 
 

  

Onsdag d. 16. september øst 
 

  

Tirsdag d. 20. oktober vest 
 

  

Mandag d. 16. november øst 
 

  

Torsdag d. 10. december vest 
 

  
  

    
  

Møde kalender Skolebestyrelsen 2020-2021 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

Skolebestyrelsesmøder 2021: 
  

  

     
  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 21. Januar øst Nytårskur 

Tirsdag d. 23. februar vest 
 

  

Mandag d. 22. marts 
 

øst 
 

  

Onsdag d. 14. april 
 

vest 
 

  

Onsdag d. 26. maj 
 

Øst 
 

  
 
mandag d. 14. juni  

 
  vest 

Sommerafslut-
ning  

Mad -og ordstyrerplan 
2020/2021 mad ordstyrer 

august Henrik Mia  

september Pernille Nina 

oktober Mia  Helen  

november Nina Rikke 

december Niels Henrik 

Januar Nytårskur Rikke 

februar Helen Pernille 

marts Henrik Mia  

april Rikke Nina 

maj Pernille Helen  



 

 

juni Sommerafslutning Niels 

   

 

 
 
 


