
 
 

Referat 
 
                                                                                                                       

Vi mødes online 
 
Dato  Skrevet af 
 7. december 2020     Jos 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
Rikke Overby, Pernille Friis, Niels Egebjerg, Helen Baggersgaard, Mia Dal, Henrik Falkeborg, Kristine Saabye, 
Ole Bennedsen, Lena Viftrup, Jonas Skjødt, Peter Nielsen, Mathias Johansen 
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde mandag den. 16. november 
2020 kl. 18.00 
 
 

Mødeleder: Rikke 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Referatet er godkendt 

 
2. KGS – én skole 

 Punktet er flyttet fra punkt 3 til punkt 2. Peter Nielsen deltager ikke 
i dette punkt 

 Status og plan på kort sigt 
o Bestyrelsen sender en AULA besked med alle høringssvar 
o Bestyrelsen besvarer de henvendelser der kommer ind, her-

under et onlinemøde med to forældre 
o Herlev Bladet har indbudt til et interview. Mia deltager 

 

3. Elevrådet  
 Elevrådet orienterer.  

 Øst: 
o KGS – én skole: orientering om processen, elevernes hørings-

svar, mm 
o Vikartimer: ideer til hvordan det kan blive bedre timer. Mål 

at få den samme vikar i klassen. 
o Liste til skolebetjentene med ting der skal laves om. F.eks. 

opfyldning af håndsprit, efterse låse på toiletterne 

 
4. Budget til godkendelse 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 
 

https://herlev.dk/om-kommunen/fakta-og-organisering/oekonomi-0 
 Budget 2020 er gennemgået og godkendt 

 Vi forventer at afslutte året med et overskud på ca 500.000,- 
  

 
5. Principper 

 Plan for udarbejdelse af principper: 

 Bestyrelsen har arbejdet med principper med et tydeligt ind-
dragende fokus. Tanken er at når principperne er udarbejdet 
er de allerede godt implementeret i organisationen. 

 § 44 i folkeskoleloven 
1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervis-

ningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, under-
støttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, 
stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af 
valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i 
klasser, 

2) skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og so-
ciale fællesskaber, 
3) adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i 
undervisningen i den kommunale musikskole eller ved elite-
idrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9, 
4) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og foræl-
drenes ansvar i samarbejdet, 
5) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervis-
ningen, 
6) arbejdets fordeling blandt det undervisende personale, 
7) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, 
udsendelse i praktik m.v. og 
8) skolefritidsordningens virksomhed. 
 
Punkt 2, 3, og 5 skal udarbejdes. Bestyrelsen har besluttet at star-
te med punkt 2) og har nedsat et udvalg. Punkt 3) og 5) startes op 
på skolen med bestyrelsen som sparringpartner. Tidshorisonten 
for arbejdet er ca 6 mdr. 
Punkt 2) Udvalg: Mia og Lena 
Punkt 3) Sparring: Helen 
Punkt 5) Sparring: Henrik 

 

 Link til inspiration: https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper 

 
 
 

https://herlev.dk/om-kommunen/fakta-og-organisering/oekonomi-0
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper


 
 

6. Corona – den nye normal 
 Vi må forvente at have et 2021 hvor vi fortsat skal arbejde under 

restriktioner. Hvordan kan vi hjælpe børn, forældre, personaler 
mm ift at understøtte det sociale fællesskab? Vi skal undgå at af-
lyse og flytte, men finde nye måder at arbejde på. 

 Hjælpe kontaktforældre til at understøtte fællesskabet 
i. Lave et inspirationskatalog 

1. Eksempler fra de forskellige klasser 
2. Lave online sociale arrangementer (f.eks. bingo) 

 Fastholde de sociale traditioner. Hvordan gør vi det? 
i. Forårskoncert, lucia, 1. maj opstart, dimission, juleklip, 

osv 
ii. Bestyrelsen har et ønske om at skolen udarbejder et års-

hjul med en plan A og plan B 
iii. Ledelsen tager denne drøftelse med tilbage i LMU og på 

afdelingsmøder med fokus på at undgå at aflyse fælles-
skabende aktiviteter 

 Proaktiv kommunikation 
i. Hvad må man som forældre ift sociale arrangementer? 

ii. Hvilke regler er der ift hjemsendelse? 
iii. F.eks. en Q&A 

 Punktet tages op igen på mødet i december 

 
7. Meddelelser 

 
 Meddelelser fra formanden 

i. Der er udarbejdet en film til forældre til kommende 
skolebørn 

 Meddelelser fra skolelederen 
i. Eksamen til valgfag i udskolingen bliver aflyst pga co-

rona. 
ii. Vi har haft 20 elever hen over efteråret der har været 

smittet med covid. En hjemsendelse tager 9-10 timer i 
administrativt arbejde 

iii. Vi har ansat en ny faglig leder: Helena Lindehammer. 
Starter 1/12. 

 Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 
i. Corona fylder meget 

ii. Medarbejder APV svar er kommet tilbage 

 Meddelelser fra Skolerådet 
i. Der har ikke været møde 

 Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 
 



 
 

8. Eventuelt 
 Ønske om skifte fotofirma til skolefoto 

 

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 

   

 

 


