
 
 

Referat 
 
                                                                                                                       

Mad: Skolen 
 
Dato  Skrevet af 
16. juni 2020 jos 
 
 
Deltagere 
Rikke Overby, Pernille Friis, Henrik Falkeborg, Niels Egebjerg, Nina Kongsfelt, Helen Baggersgaard, Mia Dal, 
Lona Albertus, Ole Bennedsen, Kaya Aaberg, Vanesa Misimi, Lena Viftrup, Jonas Skjødt 
 

 

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 
18.00-21.00 på vest 
 
18.00  
Sommerafslutning med spisning: Ledelse og administration deltager 
 
 

 
Mødeleder: Niels 
     
 

 
1) Kl. 19.15 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
2) Kl. 19.20 

Præsentation af ny faglig leder 
 26 ansøgere, 10-12 der blev vist rundt 

 5 til samtaler, godt felt og gode samtaler 

 Vi har ansat Thomas Dermund som faglig leder. Han har været ansat 
på Søndermarkskolen på Frederiksberg som afdelingsleder 

 Vil være leder for primært på 2.-3. årgang 

 
3) Kl. 19.25  

Orientering om afslutning af skoleåret 
 Vi har haft samlet personalet (med 1 meters afstand) og arbejdet fag-

ligt og sluttet af på en hyggelig måde – med Kildegårdskolens sang 

 Vi er færdige med fagfordeling og skoleårets planlægning og er i fuld 
gang med skemalægningen for 1. periode 

Herlev  
 Kommune 

 
Kildegårdskolen 
 
Telefon 
 44 52 55 50 
 44 52 56 00 



 
 

 9. klasse har fået deres karakterer og er startet på en afslutning med 
ture, foredrag, producering af film mm. Sidste skoledag bliver onsdag 
i uge 26 med rundbold fremvisning af film i klasserne og måske ud-
klædning. Dimissionen bliver holdt i grønnegården i hold (hver klasse 
for sig) 

 Enkelte klasser vil lave afslutninger ift at 50 personer må samles 

 Klubben er åbnet op igen i dag efter branden, der kun gik ud over 
indgangen. Vi har fokus på at øge optaget i klubben til næste år – vi 
vil blandt andet ansætte endnu en pædagog. 

 Første skoledag 10/8 

 SFO er åben på hhv øst/vest i uge 27 og 32 og på vest i uge 28-31.  
 

 
4) Kl. 19.40 

Elevrådet orienterer 
 Intet nyt 

 Der er lagt dato for elevrådsvalg. Vi vil sørge for at lave en hurtigere 
konstituering end sidste år, så eleverne kan deltage i bestyrelsen. 

 Bestyrelsen har et ønske om at der er mere sammenhæng mellem de 
forskellige elevråd 

 
 

5) Kl. 19.50 
Indsatser til næste skoleår  

 Faglig handleplan. Fokus på faglighed for hele skolen. Det gøres 
blandt andet ved at prioritere fagteam (I to grupper: matema-
tik/engelsk og dansk/naturfag) 

 Inklusions/resurseanvendelse – ny tilgang. Ressourcerne skal bruges 
så vi hjælper de voksne med at lykkedes, så eleverne lykkedes i det 
almene miljø. Ressourcerne er opdelt i tre dele: Peer-training i dansk 
og matematik (hvor der arbejdes med best practice), Faglige kurser i 
læsning, dansk og matematik (timer på hver årgang – differentieret ift 
behov), Indsatstimer ift sociale tiltag for enkelt elever eller grupper 
(der arbejdes målorienteret ud fra SMTTE modellen). Forældrene bli-
ver selvfølgelig inddraget i arbejdet. Vi samler op på erfaringerne via 
loop, koordinatorer og PLC. Evaluering af Corona perioden kan indgå i 
dette arbejde. 

 Skolevægring. Vi oplever det som et (landsdækkende) voksende pro-
blem og det vil vi arbejde med i personalegruppen 

 KGS én skole – status. Kommer naturligvis til at fylde meget i kom-
mende skoleår. Både som indsats, men også som måde at arbejde på. 
Der har været afholdt møde med forvaltningen, borgmesteren og Pe-
ter Nielsen: Tidsplanen er at emnet skal BDU i august, hvor Kildegård-
skolen er repræsenteret af både bestyrelse og ledelse. Der bliver ar-



 
 

bejdet politisk for at fastsætte denne tidsplan. Forvaltningen vil lave 
et skriv, der kan fortælle om den kommende proces og som kan sen-
des ud til forældrene. 

 

 
6) Kl. 20.20 

Årsberetning er godkendt 

 
7) Kl. 20.30 

Meddelelser 
 

a) Meddelelser fra formanden 
b) Meddelelser fra skolelederen 

i)  5. årgang: Det har været en god proces. Alle kan godt se at det ikke 
kunne fortsætte med så lille en klasse. Forældre og elever har fået lov 
til at vælge mellem to af de andre klasser og eleverne er nu blevet 
klasseplaceret og listerne er i dag sendt ud. De starter i de nye klasser 
på mandag. Lærerne har været meget aktive  

ii) Der har været afholdt valg til skolebestyrelsen i personalegrup-
pen. Ole Bennedsen (lærer) og Christine Saabye (pædagog) er valgt. 
Bestyrelsen takker Lona for hendes indsats. 

c) Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 
i)  Der har været afstand pga corona og dermed ikke været fysiske møder 

om fagfordelingen. Det arbejde forestår i det kommende år 
d) Meddelelser fra Skolerådet 

i)  Er blevet aflyst igen. Bestyrelsen undrer sig over disse aflysninger og 
det bør overvejes om det fortsat er et relevant råd. Næste møde er 
17/9 

e) Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg 
 
 

8) Kl. 20.50 
Eventuelt 
 
 

 
 

Møde kalender Skolebestyrelsen 2019-2020 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

            

Skolebestyrelsesmøder 2019: 
  

  

  
    

  

Dato: 
    

  



 
 

Torsdag d. 22. august øst 
 

  

Onsdag d. 18. september vest 
 

  

Tirsdag d. 22. oktober øst 
 

  

Mandag d. 18. November vest 
 

  

Torsdag d. 12. december øst 
 

  

  
    

  

Møde kalender Skolebestyrelsen 2019-2020 
Bemærk alle møderne afholdes kl. 18.00-21.00   

Skolebestyrelsesmøder 2020: 
  

  

  
    

  

Dato: 
    

  

Torsdag d. 23. Januar vest Nytårskur 

Tirsdag d. 25. februar øst 
 

  

Mandag d. 23. marts 
 

vest 
 

  

Onsdag d. 15. april 
 

øst 
 

  

Onsdag d. 27. maj 
 

vest 
 

  

Tirsdag d. 16. juni  
 

  vest 
Sommerafslut-
ning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mad -og ordstyrerplan 
 
2019 mad ordstyrer 

august Rikke Mia  

september Pernille Nina 

oktober Mia  Helen  

november Nina Niels 

december Helen  Henrik 

Januar Nytårskur Rikke 

februar Skolen Mia 



 
 

marts Henrik Pernille 

april Rikke Nina 

maj Pernille Helen  

juni Nina Niels 

juli Sommerafslutning Henrik 

 
 
 
 
 
 
 


