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Referat fra skolebestyrelsens møde med forældrerådsrepræsentanter d. 12. september 2018  

 

1. Præsentationsrunde 
Alle klasser var repræsenteret. Det nye forældreråd præsenteres i kommende Nyhedsbrev og 

listen opdateres på intra. Forældrerådet laver selv en liste med mailadresser og telefonnumre. 

 

 

2. Hvad vil det sige at være forældrerådsrepræsentant på Kildeskolen  
Notat vedr. forældrerådsarbejdet blev gennemgået. 

Forældrerådet har holdt opstartsarrangement i august, og vil gerne gøre det til en tradition. 

Derudover er det en god ide at koordinere med arrangementer på skolen, lokalrådet osv. 

I de enkelte klasser laves der arrangementer efter lyst og behov. Godt at børnene ser at 

forældrene taler sammen/kender hinanden. Det kunne også f.eks. være at arrangere legegrupper 

i klassen. En opgave kan også være at kontakte forældre til nye børn, og fortælle om rutiner og 

traditioner i skolen og klassen. 

 

Klassekasse er på Kildeskolen en fælles ”skolekasse” for hele skolen. Der er frivillig indbetaling 

ca. en gang om året 100 kr. Denne står forældrerådet for. 

 

Skolebestyrelsen har derudover en kasse med overskud fra tidligere skolefester m.m., som har 

givet tilskud til bl.a. lejrskoler, faglige ture og evt. også fester. Der kan søges midler fra denne 

kasse, som skolebestyrelsen bestyrer. 

 

Endelig er der en Londonkasse, hvor den nuværende 5-6 klasse sparer sammen til Londonturen i 

maj. Det er så et forslag, at klasserne fremover begynder at spare sammen fra 4.kl. 

 

Information om klassekammerater bosiddende på Avnstrup, og en drøftelse af, hvordan 

forældrerådet kan støtte op om familierne eks. til arrangementer. 

Ny dato for forældrerådsmødet: forslag onsdag d. 3. oktober kl. 19.00. De ”gamle” 

forældrerødder tager initiativ til invitation. 
 

3. Nyt fra klasserne 
0.kl. – aflevering i start af skoleåret. Dorte og Anne Gitte kigger på om der kan ændres noget i 

morgenafleveringen. Men det går allerede meget bedre med at sige farvel til mor eller far. 
 

4. Arrangementer og tiltag i skoleåret 2018-19 
Der skrives løbende om arrangementer i nyhedsbrevet.  

• Vi har i år fokus på, at arrangementer der blev indført sidste år bliver til traditioner. 

• Orientering om PLC – Biblioteket som Pædagogisk LæringsCenter.  

• Tiltag at dagplejerne inviteres på besøg på skolen med børnene 

• En lærer laver rollespil i SFO 

• Musiklærer har musik med børnehaven. 

• Vi skal udarbejde en IT-kanon med mål for børnenes IT-kompetencer når de forlader 
Kildeskolen efter 6. klasse. 

• Der arbejdes videre med resultaterne fra trivselsmålingerne. Elevrådet inddrages.  

Der er sket positiv udvikling i den nationale trivselsmåling fra 2017 til 2018. 
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• Skolebod via 5.-6.kl er undervejs 

 

5. Drøftelse af tema-forældremøder – hvilke emner er interessante? 
Forskellige forslag fra skolebestyrelsesmøde som foredrag vedr. at sætte omsorgsfulde rammer 

(eks. Lola Jensen), Digitale- og sociale medier (eks. SSP), Arbejde med skolens Vison.  

Punkt til første forældrerådsmøde med forslag til Skolebestyrelsen.  

 

6. Evt 
Rasmus W´s mor vil gerne være behjælpelig med grafisk opsætning, hvis skolen har behov for 

det. 

Flyers fra Musikskolen nævner at tilbuddet er fra 3. klasse, men det er fra 0. klasse at børnene 

kan tilmelde sig. 

 


