
 

 

Referat 
 
                                                                                                                       

Mødet afholdes online 
 
Dato  Skrevet af 
 15. januar 2021     Jos 
 
 
Deltagere 
 Skolebestyrelsen     
Rikke Overby, Pernille Friis, Niels Egebjerg, Helen Baggersgaard, Mia Dal, Henrik Falkeborg, Nina Kongsfelt, 
Kristine Saabye, Ole Bennedsen, Lena Viftrup, Jonas Skjødt, Peter Nielsen, Mathias Johansen, Vanesa 
Misimi 
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde online torsdag den. 10. de-
cember 2020 kl. 18.00 
 
 

Mødeleder: Henrik 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
a. Referatet er godkendt 

 
2. Elevrådet  

a. Øst (Mathias var mødeleder) 
i. Vikarer: fokus på at have den samme vikar 
ii. Praktiske ting er sendt afsted til skolebetjentene 

b. Vest 
i. Vikar: Arbejde hjemmefra hellere end vikar 
ii. Indretning af fællesrummene 

1. Ønske om arbejdskroge 
iii. Morgenmadsudbud på skolen 

 
3. Elevrådet orienterer 

a. Se ovenfor 

 
4. Årsberetning 

a. Bestyrelsen udarbejder en skriftlig årsberetning. Sendes ud i det nye 
år. Foreløbigt indhold 

i. KGS – en skole 
ii. Coronahåndtering 

 
5. Status på KGS 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 

 

a. Høringsfristen blev udsat og den politiske proces er blevet skubbet 
ift første tidsplan, derfor er der endnu ikke en afklaring. Det skal 
først på børne og uddannelses udvalget på tirsdag 15/12 og der-
næst på det kommende kommunalbestyrelsesmøde. 

b. Der har været afholdt kommunikationsmøde med enkelte forældre. 
Denne model tænker bestyrelsen at bruge når der foreligger en 
afklaring. 

c. Der har været en artikel i Herlev Bladet fra bestyrelsen. 
d. Der har været en del forespørgsler fra forældre ift hvornår der 

kommer en afklaring. 
e. Der skal være fokus på at samle Kildegårdskolens forældre når der 

foreligger en afklaring – uanset udfaldet. 
f. Der er lavet en national brugertilfredshedsundersøgelse for 

forældre i bla. skolerne der er blevet kædet sammen med KGS – 
en skole af en lokalpolitiker i Herlev Bladet. Bestyrelsen har et øn-
ske om at denne måling bliver taget op i skolerådet (og at rådets 
møder bliver genoptaget) 

g. Punktet bliver taget op på et kommende møde, når der foreligger 
en afklaring.  

 
6. Corona 

a. Status 
i. Alle elever fra 5.-10 er hjemsendt som følge af de nationale 

retningslinjer. Der er etableret fjernundervisning – nødun-
dervisning. Sidstnævnte begreb er anderledes end i foråret 
og er ikke længere en ændring af faglige krav. 

ii. Skolen skal være klar til at åbne igen 4/1, men der kan blive 
tale om en gradvis åbning afhængig af smittetrykket 

iii. Der er mange af vores store elever der er blevet testet 
(over 15 år) 

b. Fællesskabsskabende aktiviteter 
i. Generelt gode drøftelser blandt medarbejderne ift hvordan 

vi kan fastholde en fællesskabsfølelse nu når vi ikke kan 
være sammen. Der bliver tænkt ud af boksen i forhold til 
hvad vi kan fortsætte med, hvad vi skal afvikle og hvad vi 
kan tænke af nye elementer 

ii. Forårskoncerten bliver bibeholdt, men i en ny konstellation 
iii. Danmarksindsamlingen bliver bibeholdt. Rettighedsrådet 

arbejder videre med den endelige plan 
iv. Bestyrelsen laver en hilsen til alle forældre med opfordring 

til at sende en julehilsen 

 
7. Meddelelser 

a. Meddelelser fra formanden 
i. Ingen meddelelser 



 

 

 

b. Meddelelser fra skolelederen 
i. Ledelsessituation: Mikkel Høgh har sagt sin stilling op 

da han flytter længere væk. Da vi for nyligt har haft ansæt-
telsessamtaler og havde to der lå meget tæt har vi valgt at 
tilbyde den nye stilling til den anden kandidat med opstart 
1/1. 

ii. Medarbejderjusteringer: Der vil blive slået 3 stillinger 
op med ansættelse hurtigst muligt. 

iii. En medarbejder har fået dronningens fortjenstmedalje 
for 40 års tro tjeneste – med virtuel tale fra borgmesteren. 

 
c. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 

i. Vi venter på svar ift KGS – en skole 
ii. Corona fylder stadig en del. Generelt er vi blevet bedre 

til fjernundervisning, men det er stadig svært at få samme 
gode undervisning, når det er på afstand. 

iii. Det er spændende med nye ledere 
iv. Nye medarbejdere: Ønske fra medarbejdere om at bli-

ve videreuddannet til nogle af de fag vi mangler 
 

d. Meddelelser fra Skolerådet 
i. Der har ikke været møde. Bestyrelsen ønsker at disse 

møder bliver genoptaget. 
 

e. Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 
i. Principudvalg udskudt til januar 

 
8. Eventuelt 

a. Skolefoto: efter næste sæson ser vi på en ny udbyder 
b. Der bliver arbejdet på at bestyrelsen kan mødes fysisk i januar 

(med alle de forbehold det kræver) for bla. at møde de nye ledere 

 
 

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 

   

 

 


