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Referat fra møde i skolebestyrelsesmøde mandag d. 14. september juni 2020 kl. 

17.30-20.00. 

(Mødet udvidet med en halv time grundet mange punkter) 

Medlm.: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Signe Løvenbalk Hauritz (F), Bibi Lejon 

(F), Tina Lone Hansen (F), Nina Overholdt (F), Christian Friis (F), Anita Nielsen (M), Jakob Stadelund (M), 

Robert Hessner (L), Anne Gitte Petersen (L), Supl. Pernille Patterson, Iza Quanjer (F). Formand og 

næstformand for elevrådet (afventer konstituering af elevråd.) 

 

Afbud fra Nina Overholdt, Christian Friis,  

 

Der serveres et let måltid og kage og kaffe.  

 

1. Orientering fra Ledelse. 

- Velkommen til elevrødder – Luca er formand og Jonas er næstformand 

- Asfalt i skolegården i uge 42 

- Nye medarbejdere og opsigelser  

I SFO er medhjælper Anine ansat og i SFO2 er Pædagog Pernille ansat. Begge er kommet 

godt i gang. I børnehaven starter Pædagog Camilla d. 1/10. Stewart har fået nyt job, så der er 

opslået en medhjælper stilling til SFO 1, og vi har fået mange ansøgninger. 

- Widget til forældre mhp elevsygemeldinger – her kan man melde sit barn syg, og så får 

lærerne automatisk besked. Kommer forhåbentlig på Aula i løbet af efteråret. Der vil blive 

udsendt en PDF vejledning. 

- Indmeldte i SFO og BH. Der er 30 børn i børnehaven – 33 fra 1/10. 26 børn er indmeldt i 

SFO2 og 52 børn i SFO1. 

 

2. Orientering fra medarbejdere 

SFO: Der er rigtig god stemning. De to nye medarbejdere er kommet godt i gang, og bidrager til 

nye værksteder. Der er minimalt med konflikter – det virker som om børnene trives. 

Skolen: Er også kommet i gang. Maria, ny lærer er også kommet godt i gang. 

Der er kommet 2 nye vikarer: Joachim og Fie. 

 

3. Orientering fra forældrevalgte 

- Jess: der bruges meget personaletid på afkrydsning i SFO, kunne der være andre 

løsninger på afkrydsningen? Dermed kunne tiden til endnu flere gode aktiviteter i SFO. 

- Høringsvar på budget 2021 fra lokalrådet – adgangsvejen til Landsbyhuset har været 

midlertidig i mange år, og der søges om at anlægge ny tilgangsvej. 

- Høringssvar om buslommen – vejen kunne gøres bredere på den modsatte side af vejen, 

og fodovergangen flyttes. 

- Høringsvar på de 2 cykelstier der længe har været undervejs. Derudover forfattes et brev 

til politikkerne om vigtigheden af at få cykelsti til den offentlige skole 
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- Skolebestyrelsens pengekasse er lavet som en foreningskonto – der står 31.644 kr. på 

den. 

  

4. Orientering fra elevrådet 

Formand Luca 5A og Næstformand Jonas 6A præstenterede sig og fortalte om deres 

begrundelse for at stille op. 

 

5. Brobygning til Byskovskolen 

- Brobygningen påbegyndes først fra 5. årgang og dermed er 4. årgang er IKKE længere en del af 
brobygningen 

- Brobygningen tager kun udgangspunkt på Byskovskolen 
- 5. årgang har ét større brobygningsarrangement om året. 
- 6. årgang bliver der, hvor der sættes kraftigt ind med brobygningen 
- Den samlede bestyrelse får ansvaret for at planlægge et forældreoplæg, hvor indholdet er 

relateret til det at blive teenager/ mobilbrug/ seksualitet, mm. Dette afholdes som et 
aftensarrangement på Byskovskolen og eventuelt i samarbejd med SSP og/eller andre 
oplægsholdere. 

 
6. Endelig godkendelse af principperne for børnehaven: 

- Bilag: Princip for samarbejde mellem hjem og dagtilbud. Godkendt 

- Bilag: Princip for kost og forplejning. Godkendt 

 

7. Udvikling af læseindsatsen i Ringsted Kommune, herunder handleplan ift elever i 

risikozonen for dysleksi og ny rammeplan for testning i skoleåret 2020-2021. 

- Bilag: Handleplan ift. elever i risikozonen og rammeplan for testning. 

Bilaget er som sådan kommunalt besluttet, men kommer sent ift skoleåret, hvilket giver en travl 

implementeringsproces. Vi har teamet op med den kommunale læsekonsulent og Anita arbejder på 

en lokal oversættelse til personalet.  

Oplæg ved Anita om processen med test m.m. Der inddeles i rød, gul og grøn. Rød er ordblinde, gul 

er elever der har behov for en ekstra indsats.  

Der stilles spørgsmål ved hvorfor elever der har IT-rygsæk skal aflevere deres personlige IT-rygsæk 

når de rykkes fra 6.kl. til 7.kl. 

 

8. Budget 2020-21. 

Opfølgning på budgettet. Se bilag: Kildeskolen 2020. Et mindre overskud forventes og ny 

forventning til 2021 med en økonomi i balance. 
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9. Årshjul for skolebestyrelsen, herunder deltagelse i forældremøder. 

Se bilag: Skolebestyrelsens årshjul. For overblikkets skyld har jeg lavet et årshjul, så man kan se, 

hvor henne på året, de forskellige ting behandles. Det er et første udkast, og vi sætter flere punkter 

på sammen. 

Ønske om punkt om skolebestyrelsens innovation, idéudvikle m.m. Vision om en begivenhed hvor 

der er mulighed for at ansatte og bestyrelse sammen kan udvikle, eller ansatte og bestyrelse hver for 

sig – Robert kommer med et bud på hvordan det kan udvikles. 

 

Forslag om at afholde dialogmøder, når det igen er muligt pga. Corona. 

 

10.  Elevtal og kønsfordeling på 5. årgang. 

Orientering om elev til- og afgang. Samt debat om kønsfordeling på i 5 klasse.  

Opmærksomhed på at drengene ikke kommer fylde for meget, for grov jargon m.v. 

 

11. Køleskabe i klasserne. 

Der er forslag om køleskabe i klasserne til madpakker, drikkedunke mv. 

Der er en udfordring i forhold til Esco projektet – 7 køleskabe bruger en del strøm, og der spares 

i forvejen for lidt strøm. 

Derudover skal der planlægges rengøring af køleskabene. 

Der skal udfærdiges et reelt forslag, som bestyrelsen kan tage stilling til. 

 

12. Opfølgning på økonomien til londonturen. 

Vi mangler indtægter som følge af aflyst markedsdag/høstfest. Bilag kommer senere. 

Forslag om at Sciene projekt sluttes med et digitalt fremvisning – herefter tilbud om spisning 

enten ved egenproduktion eller mulighed for samarbejde med Café Dagmar med en food truck. 

Der skal kun betales råvarerne, herefter lægges et beløb til fortjeneste. 

Der skal tænkes nye tanker, om hvordan der kan tjenes ind til kassen, særligt i disse 

Coronatider. 

 

13. Møder i 2020-21. 

10. august Præsentation af den nye skolebestyrelse 17.00-18.00 

14. september Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 

8. oktober Skolebestyrelsesmøde med forældre kl. 17.30-20.00 

9. november Skolebestyrelsesmøde med Byskov? (19.00-20.00) kl. 17.30-20.00 

30. november Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 

3. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00  

4. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 

22. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 med lokale foreninger 

27. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  

26. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

17. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
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14. Evt.  

 

- Næste møde 8. oktober. 

- Punkter til næste gang: Londontur 

 

 

 

 


