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Referat fra møde i skolebestyrelsesmøde onsdag den 23. januar 2019. 

Medlemmer: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Anja Grønskov (F), Bibi Lejon 

(F), Nina Overholdt (F), Lisbeth Westergaard (M), Dorte Andersen (L), Anne Gitte Petersen (L), 

Viktoria Peyrelier (E),  

Afbud: Tina Lone Hansen (F), Anita Nielsen (M), Marius Hansen (E), Supl. Ida Petersen (F), Stina 
Bæhr-Martinus (F), 
 
Orlov: Simon Rastén 

 

1. Orienteringspunkter 

Meddelelser fra SB-Formand  

• Samarbejdsmøde mellem skolerne og forvaltning d. 26. februar kl. 16.30-18.00.  

• Skoleforumsmødet 7. februar omhandler det politiske mål i forhold faglige mål. 

• Dorte og Bibi kan ikke være med på mødet. 

• På udvalgsmødet den 21.1. blev der orienteret om hvad en elev koster at undervise på de enkelte 

skoler. Det er dyrere at undervise elever på små skoler grundet udgift til bygninger. 

• Bestyrelsen vil gerne have uddybet, hvordan beregningerne lavet og om drift af børnehaven 

indgår i tallet. 

• Ros til personalet: Science fair var rigtigt godt. Virker som om børnene havde fået en masse ud 

af undervisningen. Stor forældreopbakning. God pressedækning. 

 

Øvrige meddelelser 

Jess: der skal ansættes ny præst pr. 1. januar 2020, da den nuværende præst har opsagt sin stilling. 

Lokalrådet vil bidrage med input til stillingsopslaget om lokalområdets tilbud. 

 

Meddelelser fra Ledelsen og Elevrådet 

Dorte: brugertilfredshedsundersøgelse i uge 6 i henholdsvis BH og SFO – med smileystander. 

Derudover er Kildeskolen udvalgt til at deltage i affaldssorteringsordning – miljørådet skal 

involveres, og alle afdelinger på skolen involveres. Teknisk forvaltning kommer og informerer den 

1.2. 

Antallet af børn i kommende 0.kl. er pt 12 børn.  

 

Anne Gitte - SFO/BH: Orientering om forventet børnetal i SFO og børnehave. SFO ligger 

nogenlunde stabilt, mens der i børnehaven starter 10 børn i Spireforløb 29.april. Der er indmeldelser 

på vej, men samlet dog en forventet nedgang. Dette har medført at personalet i børnehaven samlet 

er nedsat med 7 timer (2 personaler er sat ned i ansættelsesgrad). 

Hørring om halvdagspladser: forældrerepræsentanterne i børnehaven anbefaler at 25,75 time-

pladser udfases og at 30-timers pladser indføres.  

Hørring om styrelsesvedtægt for dagtilbud. I høringsforslaget er Kildeskolen nævnt i forhold til 

repræsentation af børnehavens forældre i skolebestyrelsen.  
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Bestyrelsen foreslår at der udarbejdes en retningslinje om at hvis et flertal i den samlede 

skolebestyrelsen er uenig med forældrerepræsentanterne fra børnehaven, kan beslutning lægges ud 

til afstemning blandt børnehavens forældre. 

Anne Gitte udarbejder og fremsender hørringssvar. 

 

Elevrådet: 

1.3. afholdes trivselsdag. Elevrådet ønsker fokus på gladere frikvarterer. Alle skal kunne have gode 

frikvarterer.  

Elevrådet har været til fælles elevrådsmøde. Der blev drøftet faglige mål, og måder at lære på. De 

fælles elevrådsmøder kommer til at ligge umiddelbart før skoleforums møderne, og der arbejdes 

med de samme temaer som behandles på skoleforum. 

 

2. Princip for den fælles skolekasse  

Peter laver oplæg til mødet den 28.2.  

 

3. Planlægning af møde med lokale foreninger den 28.2.  

Gennemgang af aftaler fra sidste år. Langt de fleste punkter er opnået. Ny dagsorden udarbejdet. 

Dorte fremsender. 

Jess er ansøger Landsbyforum om midler til informationstavle, som skal opsættes  på gavlen af 

den gule bygning. 

 

4. Temamødet for forældre den 18. marts 2019 v/Bibi 

Program laves og udsendes i uge 5.  

Andreas Lieberoth laver oplægget. Bibi fortalte om temaet for oplægget.  

Dorte og Bibi laver invitationer. Tilmelding til madbix inden foredraget genovervejes. Er der 

plads og vil der komme mange til spisningen, når børnene ikke er med? 

Man kunne godt tage 25 kr. ved tilmelding, som også dækker en kop kaffe/kage. Mest for at 

sikre at de der tilmelder sig også møder frem. 

 

5. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse (drøfte resultatet) 

Rapporten blev gennemgået og vi kunne konstatere at Kildeskolen har fået et meget fint resultat. 

Vi bestiller 4 kagemænd til børnene, for at fejre den gode svarprocent. 

 

6. Opfølgning fra mødet 11.12. vedr. AULA og nyt forældreintra  

Kommunikation og Kommunikationsprincipper: 

• ”Vores intention med Aula i forældresamarbejdet er….” 

• ”Det vigtigste at forandre, når Aula tages i brug er…” 

• Øvelse: Kig på en konkret uges samlede informationsflow til forældre – hvad kunne 

undværes? 

• Lav ‘3 gyldne regler’ for god kommunikation med forældre. 

• Find tre konkrete måder at kommunikere Aula ud til forældrene på institutionen 
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Punktet er udsat til næste møde, men debatten kom godt i gang. Skal vi fortsat have 

ugeplaner, hvor meget skal personalet kommunikere til forældrene og hvad skal  børnene 

selv tage ansvar for. Hvor ofte forventes forældre at være på intra, skal vi have en fast dag, 

hvor vi sender materiale. Der er håb om at Aula løser udfordringen med at forældre 

modtager de samme oplysninger til alle indskrevne børn. 

 

7. Budgetopfølgning 2018 

Afsluttende BMR for 2018 er endnu ikke færdig. 

 

8. Evt. 

Der er blevet spurgt ind til overnatning på skolen. Skal forældrene stå for selve overnatningen eller 

skal der være lærere tilstede? Fælles holdning på skolen efterlyses. 

Forældrerådet tilbyder at hjælpe med ved forårets Musical. 

  

Kommende møder i Skoleforum – foreløbig tidspunkt 17.30-21.30: 

7. februar - Tema: Faglige mål 

16. maj - Tema: Elevtrivsel 

25. september - Tema: Forældres tilvalg af folkeskolen 

5. december - Tema: Lærere og pædagogers trivsel 

 

Kommende møder i 2018-19. 

7. februar  Møde i Skoleforum (Tema: Faglige mål) 

28. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00 med lokale foreninger 
18. marts  Temamøde v/Andreas Lieberoth, Assistant professor, Ph.D, Århus Universitet 
8. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  

14. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

16. maj  Møde i Skoleforum (Tema: Elevtrivsel) 

11. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
 


