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Referat af Skolebestyrelsesmøde vedr. brobygning mellem Byskovskolen og 

Kildeskolen mandag den 19. november 2018 kl. 18.30-19.30 
 

Ordstyrer: Lars Vestergaard 

Referent: Pia. 

Tilstede:  Bestyrelsen fra Kildeskolen. 

 Fra Byskov: Frederik, Martin, Michael, Jacob, Kim, Lars, Anita, Lonni, Pia. 

Afbud: Philip, Nanna. 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 

2. Opfølgning på brobygning mellem Byskovskolen og Kildeskolen 
Der er indsat datoer for afholdelse af brobygningsarrangementer for både 4., 5. og 6. klasse 

i lærernes kalendere – samt aftalt på hvilken skole, de forskellige arrangementer skal 

foregå. Der har været afholdt arrangement for 5. klasserne – med stor succes. 

Der har også været positiv tilbagemelding (fra ’sidste års 6. klasser’) fra Kildeskolen af 

deres besøg på Byskov sidste år. 

 

Der skal stadig være fokus på transporttid med skolebussen til Byskov – den er for lang p.t. 

Ringsted Kommune har en intern regel om, at eleverne højst må have en times transport til 

skolen – bestyrelserne mener, at der max. må være en halv times transport med bus til 

skolen.  

Martin og Dorte laver et fælles/samlet oplæg til høringssvar, som sendes til bestyrelserne.  

 

Martin har været ’på besøg’ hos 6. klasse på Kildeskolen – og synes, det var meget positivt 

– han gentager gerne dette for kommende 6. klasser, ligesom han også meget gerne vil 

deltage i forældremøder (på 5. og 6. klassetrin), hvis der er interesse for dette. 

 

Forslag: at de to skolers færdselslærere indgår i et samarbejde. 

 

Lars kvitterer for, at forældrene på Kildeskolen også sender invitationer til eleverne på 

Byskov, når der afholdes ’disco-fester’ i fritiden.  

Det undersøges, om der kan inviteres elever fra Kildeskolen til ’disco-fester’ på Gården. 

 

Nedsættelse af udvalg til jævnligt samarbejde mellem skolerne: Stina, Jess og Bibi fra 

Kildeskolen samt Lars og to mere fra Byskovskolen. Lars koordinerer i forhold til 

mødedatoer. 
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3. Evaluering af samarbejdsaftale mellem Kildeskolen og Byskovskolen om brobygning. 
Vedr.: 

• Klassedannelser:  

’Det overordnede princip’ er, at der skal dannes homogene klasser.  

Fra Kildeskolens side gives der ’grønt lys’til, at der kan være forskellige hensyn fra år 

til år – det vigtigste er, at der lyttes til lærernes kendskab til eleverne og, at det ikke er 

økonomiske hensyn, der ’styrer’ fordelingen i de forskellige klasser. 

• ’Prøvefag’… vær obs. på, om der kunne være muligheder for lærernes samarbejde 

omkring undervisningen i prøvefag. 

• Forslag om, at lave en ’light-udgave’ af aftalen, som gør det nemmere for alle at 

forholde sig til brobygningen. 

• Elevernes narrativer (om gode og sjove arrangementer) er sandsynligvis vigtigere end 

lange skriftlige handleplaner for forældreinddragelse. 

• Generelt er der flere områder i aftalen, der kunne få mere opmærksomhed i forhold til at 

opfylde mål og handleplaner. 

 

Der aftales, at udvalget giver aftalen en ’opdatering’ – som sendes til godkendelse i 

bestyrelserne. 

 

 

4. Eventuelt 
Intet. 

 

 

 

 

 

 

 


