
 
 

Referat 
 
                                                                                                                       

Mødet holdes online 
 
Dato  Skrevet af 
 16. november 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 tirsdag den 20. oktober 
2020 kl. 18.00 
 
 

Mødeleder: Helen 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt 

 
2. Elevrådet  

Begge elevrådet har møde i denne uge. 
 
Der har været arbejdet på elevinddragelse ift Kildegårdskolen – én skole. 
På torsdag udsendes materialet til alle elever. Svarene samles ind og be-
arbejdes efterfølgende i elevrådene. 

 

3. KGS én skole 
Evaluering af efterårets proces  
Det var et intensivt og intenst forløb i de 14 dage, der var op til efterårs-
ferien med flg store nedslagspunkter: 

 Kontaktforældremødet online: Godt møde med nysgerrige foræl-
dre, der stillede mange gode spørgsmål. Alle spørgsmål bestyrel-
sen i fællesskab kunne svare på. 

 ”Bestyrelsen helt tæt på” online: ca 450 der loggede ind live var en 
flot deltagelse. God feedback fra forældre – bla. ift. saglighed og 
det at have en journalist ude fra til at styre det. Det fungerede 
godt at svare på spørgsmål fra forældrene. 

 Bestyrelsen har løbende talt med forældre og svaret på henvendel-
ser og har derunder haft at opfølgende møde på et par timers va-

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 
 

righed efter onlinemødet med to forældre, der havde brug for at 
få uddybet deres spørgsmål. Det var et godt møde, hvor der blev 
talt mere indhold og mindre proces. 

Forberedelse af høringssvar 

 Beskrivelse af høringsprocessen 

 Faktuelt resultat af høringen 
Hvad er næste skridt? 

 Der er pt kun ca. 27 % der har afgivet deres holdning. Der er behov 
for at tage kontakt til de forældre, der ikke har stemt. 

o Send et brev med hjem med eleverne  
o Ansatte – skrives på ugeplanen 
o Direkte kontakt til kontaktforældrene fra bestyrelsen 
o Elever skal tage stilling – har deres forældre? Elevrådet op-

fordrer alle elever til at få deres forældre til at stemme 
o Minifilm lægges på aula og facebook 

 

4. Corona - status 
 Der afholdes ikke møder på tværs af matriklerne – frem til jul  

 Interne arrangementer er aflyst 

 Der er ikke mange coronatilfælde på skolen 

 

5. Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 

 Henvendelse vedr blå mandag fra en forælder. Bestyrelsen har 
i 2015 nedlagt Blå mandag. 

Meddelelser fra skolelederen 

 Indskrivning: 5/11 kommer nye forældre ind på skolen i hold og 
ser lokaler og møder personaler. Der laves desuden en film om 
skolerne i Herlev, der sendes ud. 

 Udearealer: På vest laves den gamle basketbane ved sports-
pladsen ændret til biotoper og udeskole til naturfag. På øst vil der 
etableres et vandhul der ligeledes kan bruges til naturfag 

 Der skal arbejdes i bestyrelsen med en række politikker fra fol-
keskoleloven. 

 Der skal på alle skolerne i Herlev udarbejdes en undervisnings-
miljøundersøgelse 

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

 Der er nogle ubesatte stillinger, der er ved at blive besat 

 Der er spænding fra personalets side ift at få afklaret Kilde-
gårdskolen – én skole. 

 Corona fylder stadig 
Meddelelser fra Skolerådet 

 Aflyst pga corona 
Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 



 
 

 

6. 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 

   

 

 


