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Referat fra møde i skolebestyrelsesmøde torsdag den 1. oktober 2018 

Til stede: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Bibi Lejon (F), Tina Lone Hansen 

(F), Stina Bæhr-Martinus (F), Anita Nielsen (M), Lisbeth Enevoldsen (M), Dorte Andersen (L), 

Anne Gitte Petersen (L), Supl. Ida Petersen (F) 

 

Afbud: Nina Overholdt (F), Simon Rastén (orlov), Anja Grønskov (F), Viktoria Peyrelier (E), 

Marius Hansen (E). 

 

1. Meddelelser fra SB-Formand  
Mødet i dag skulle have været sammen med Byskovskolen, men det fælles møde bliver i stedet 

d. 19. november (næste møde rykkes fra d. 22. november).  

Mødet er på afd. Asgård og Kildeskolen låner et lokale så vi har ordinært møde fra 17.30-19.00. 

Det fælles møde begynder kl. 19.00. 

 

2. Meddelelser fra øvrige medlemmer i SB  
Jess: Opfordring til skolen/SFO om at benytte området ved Gyrstinge sø. 

AP: gennemgang af SFOens årshjul. 

Dorte: Forespørgsel til om Nyhedsbrevet læses og har en ønsket form og indhold. 

Medlemmerne mener at det er et godt tiltag. Fint med billeder. 

Peter foreslår at det også lægges på facebooksiden, men så skal det være uden billeder.  

Der skal indhentes forældreunderskrift i forhold til at billeder som offentliggøres. 

 

3. Meddelelser fra elevrådet 
Elevrådets har ansøgt om at hver klasse bevilges 250 fra den fælles skole-klassekasse. Pengene 

skal benyttes til legeting til den enkelte klasse. Ansøgning imødekommes. 

Elevrådets ønske om et busskur eller midlertidigt læskur tæt ved busstoppestedet resulterer i en 

beslutning om at invitere teknisk forvaltning til en drøftelse. Jess inviteres med fra SB.  

DA og Jess holder formøde. DA inviterer.  

Elevrådet er startet med at lave en årsplan. 

Elevrådet laver ansøgning til frokost til deltagerne ved Lego Legue konkurrencen – dette 

bevilges i mødet. 

 

4. Brobygning mellem Kildeskolen og Byskovskolen 
Her under det fælles SB møde med Byskovskolen den 19.11.  

Der har været afholdt brobygningsforløb.  

For 5. klasserne på Kildeskolen – det var en rigtig god dag. 6. kl. var på besøg på Byskovskolen, 

og det var også en god dag. 4. klasse skal på afdeling Asgård til foråret. 

Skolebestyrelsen foreslår at klassedannelse drøftes på det fælles SB-møde. Skal klasserne fra 
Kildeskolen/Asgård/Benløse deles eller fortsætte i den klasse de går i 6. klasse.  

Bibi, Jess og Stina vil gerne sidde i brobygningsudvalg med Byskovsskolen. 

Målet er at 80 % af eleverne ved Kildeskolen fortsætter i 7. klasse på Byskovskolen.  

 

5. Tilbagemelding fra forældrerådsrepræsentanternes møde 
Her under drøftelse af temadag i februar. Der er forslag om et foredrag om børnestress samt 

foredrag v/Morten Albæk (tidligere kommunikationschef fra Vestas): ”Hvorfor har vi så 

travlt?”. 
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Foredraget kan evt. afholdes i samarbejde med Byskovskolen. (Bibi og Vibeke skriver til M.A.). 

Der kan evt. søges puljer til at bidrage til økonomien til oplægsholder. Der fremkom flere andre 

forslag til oplægsholdere. Evt. booke foredragsholder til næste skoleår også, da det kan være 

svært at få de gode oplægsholdere i hus. 

Forslag: Livestreaming f, eks. fra Universitetsoplæg. 

 

Bibi har lavet overlevering fra forældrerådsmødet til DA og AP. Bl.a. at få lavet et bedre 

kaninbur.  

Forældrerødder mødes med Rosemarie og Anita om Frittehaven. DA tager initiativ til at 

planlægge mødet. 

 

6. Kursus for nye skolebestyrelsesrepræsentanter Bilag 2 
I samarbejde med Skole & Forældre arrangeres kursus for de nye skolebestyrelser den 25.10. 

Stina, Tina og Dorte deltager. DA tilmelder. 

 

7. SB´s understøttelse af baneanlæg m.v. (Jf. mail fra Jens Andersen) Bilag 3 
SB støtter op om idéen med en kælkebakke. Hvis der er noget SB kan være behjælpelige med 

kan der rettes henvendelse. Dorte sender mail til Peter, som svarer på Jens´ forespørgsel. 

 

8. Budgetopfølgning Bilag 4+5 
Forslag:  

• Sætte midler af til flere eksklusioner – penge til bus. Dog opmærksomhed på hvor mange 
dage der aflyses ordinær undervisning. 

• Ny projektor til personalerummet. 

• Fælles projekt med skovbørnehaven og Allindelille 

• DA: der er forskellige små og større projekter vi skal have udført i forhold til indvendig 
vedligeholdelse og indkøb af eksempelvis møbler og IT til det pædagogiske læringscenter. 

  

9. Procesplan for udvikling af folkeskolen – høringsfrist 25.10 Bilag 6 
Bemærkninger: Ingen indvendinger 

DA sender svar  

 

10. Evt. 
Nyt møde fælles med Byskovskolen 19. november 

Nye faste punkter til SB dagsorden: antal børn i skole, SFO og BH og kort opfølgning på referat 

fra forrige SB-møde. 

 

Tilbageværende møder i 2018-19. 

19. november Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00  

  Holdes på afdeling Asgård ordinært + fælles SB-møde m. Byskov 

11. december Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

23. januar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

Februar  Tema møde med forældre 

28. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00 med lokale foreninger 

8. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  

14. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

11. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
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      REF/DA og AP 


