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Referat fra møde lokale råd og foreninger 28. februar 2019 

Dagsorden: 

 

1. Orientering og nyt  

 

Martin Landsbyhuset: Der er fokus på vedligeholdelsen og det utætte tag – det har regnet ned. 

Taget er nu tæt, men alle opfordres til at skrive til Jens, hvis de oplever, at der kommer vand ind via 

taget. 

Der arbejdes på vedligeholdelse, også af Vandrehjemmet.  

Jens Landsbyhuset: Der arbejdes med tilkørselsvej til Landsbyhuset. M.h.t. boldbanen, så skulle 

der gerne ske projektering inden for en kortere tidsramme. Det skal afklares om hjertestarteren ved 

Landsbyhuset skal placeres anderledes. 

Steen Lokalarkivet: er på vej, men der er fortsat problemer med at få registreret aktiver. 

Lokalarkivet har modtaget mange ting og modtager gerne flere.  

Lars Idrætsforeningen: Har forsøgt at starte E-sport, men det har ikke været en succes, så det er 

lukket ned igen. Til gengæld går det rigtigt godt med diskoteksfesterne. Der kommer mange børn. 

Sidste gang i dette skoleår er til marts. 

Else Menighedsrådet: Arbejder p.t. med ændring af gårdspladsen og indkørselsarealet. Der skal 

ansættes ny præst i 2020. Stillingsopslaget kommer ud i løbet af sommeren. Der åbent 

menighedsmøde 20/3. Alle opfordres til at deltage. Else gav skolen en bog ”Lysets skinner i 

mørket”. 

Lone Fitness: Stabilt antal medlemmer – der ses en lille stigning i indmeldelser, særligt blandt de 

unge. De unge hygger sig sammen. Lone foreslår at benytte Fitness ved forældrearrangementer med 

børnedeltagelse. Det er oplagt at muligheden for at benytte fitness er en del af skolens profilering. 

Bjarne lokalrådet: Dejligt at skolen bliver stadigt mere synlig. Lokalrådet har arbejdet med 

trafikforholdene og trafiksikkerhed. Der er lys forude med at der udarbejdes et politisk oplæg til 

etablering af cykelsti på Gyrstingevej. Der arbejdes på at få bedre telefonsignaler. TDC har planlagt 

en mast ved tømrer Bjarne Bæk – det gamle mejeri. Madbix arrangementer er godt besøg. Ligeledes 

kaffe-kagebord den sidste søndag i måneden. 

Bodil: Der planer om at gentage jazzarrangementet i 2019. Der bliver arrangeret et 

førstehjælpskursus 6. eller 7. april – der er stadig få pladser.  

Hanne Gyrstinge i Bevægelse: skolens elever i 4.-6. kl. er blevet undervist i crossfitness af Team 

Vichy. Instruktørerne kommer igen til foråret og viser hvordan maskinerne virker. Besøg fra Gerlev 

legepark var velbesøgt. Ca. 120 personer kom forbi i løbet af dagen. Naturruterne er godt på vej – 3 

i alt. Etableres evt. under ”spor i landskabet”, ellers som egne ruter. Hanne efterspørger hjælp til at 

lave ruterne og opfordrer skolen til at indgå i samarbejdet også i forhold til at lave pjecer eller QR-

koder om dyr og fauna på ruten.  

Hvis det lykkes at etablere 15 indsamlingsruter til Hjerteforeningens indsamlingsdag, får man en 

hjertestarter. Denne skal placeres i Ørslev Vester. 

Dorte Kildeskolen: Politiet har givet tilladelse til at kommunen kan 
ændre vigepligtsskiltene foran skolen. Det betyder at der bliver bedre 



 

________________________________________________________________________________ 

Gyrstinge Bygade 34, 4100 Ringsted – tlf. 57 62 72 60 – e-mail: kildeskolen@ringsted.dk 

 

oversigtsforhold for den der har forkørselsret. Endvidere arbejdes der på at få opsat et busskur ved 
stoppestedet ud for skolen. 
Skolen er glade for det gode samarbejde vi har med foreninger og råd. Det får eleverne meget ud af. 

Der har de seneste år været arbejdet på at synliggøre de mange gode ting, der sker i 

skole/SFO/Børnehave – og dermed ændre skolens renommé. Ligeledes har der været arbejdet på at 

skabe en række traditioner, som også åbner op mod lokalsamfundet. 

Der er generelt en god trivsel og gode resultater og i den netop afviklede 

brugertilfredshedsundersøgelse placerer Kildeskolen sig meget flot. Ligeledes er der et lavt 

sygefravær.  

Forældre der bor længere væk fra Kildeskolen er generelt gode til at deltage i arrangementer i 

fritiden.   

Peter skolebestyrelsen: fortæller at der er et godt samarbejde med Byskovskolen og at bestyrelsen 

har en målsætning sammen med Byskovskolen, at 80 % af eleverne i nuværende 5. klasse vælger 

Byskovskolen som det naturlige førstevalg. 

 

Der har desværre været en del hærværk i weekenderne i ugerne op til vinterferien og i vinterferien. 

Flere af skolens vinduer er blevet smadret og også i idrætsforeningens skur ved sportspladsen. 

Ruderne er blevet erstattet af nye, men blevet smadret igen ugen efter. Skolen har allerede haft 

udgifter på 11.000 kr. ud over de ruder, som vi selv har kunnet skifte.  

Sagen er meldt til politiet og de siden vinterferien har der ikke været hærværk. 

Der opfordres til at skrive på Facebook, om at holde øje med hærværk 

 

2. Markedsdag 28. maj 2019 på Kildeskolen v/DA 

Sidste års markedsdag var en succes. I år ligger dagen tirsdag den 28. maj. Der er mulighed for at 

have boder – dog ikke som privatperson. Der vil igen i år blive mulighed for at købe mad, og der vil 

aktiviteter i lighed med sidste år – også loppemarked. Fitness skal foregå på multibanen. Bodil siger 

at det er vigtigt at lokalsamfundet er med på dagen. Det skaber et godt fællesskab. 

 

3. Kort gennemgang af sidste års ideer og forslag til samarbejde v/DA 

Vi har nået at realisere en del af forslagene fra sidste års møde. Bl.a.: 

• deles Bøgebladet nu ud til Kildeskolens forældre uden for Bøgebladets distrikt.  

• Infotavlen opsættes snart på gavlen af den gule bygning. 

• Motionsarrangement. Gerlev idrætspark. 

• På Kildeskolens hjemmeside er indsat links til lokale foreninger  

• Markedsdagen – Åbent Skole arrangement. 

• Arrangementer med Menighedsrådet (tur i august og Krybbespil i december) er blevet en 

tradition.  

• Der er etableret musikundervisning på Kildeskolen ved Musikskolen mandag eftermiddag.  

• Samarbejde mellem skolen og kirkekoret fungerede, indtil koret blev nedlagt. 

• Kildeskolen er godt i gang med at etablere et skoleband. 
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4. Ideer til nye fælles tiltag mellem lokale foreninger og skole 2019-20. 

• Når naturruterne er etableret kunne det være en elevopgave at lave pjecer og QR-koder om 

dyreliv og fauna, som kan opleves på ruterne.  

Evt. også lave en animationsvideo. 

• Der er ikke længere nogen biblioteksbetjening til Gyrstingeområdet. Bodil foreslår at borgere 

kan bestille bøger på Ringsted bibliotek og hente/aflevere dem på skolens bibliotek. 

Det er skolen positiv over for. Samarbejdet evt. ske med Lokalrådet.  

• Skolen vil gerne invitere dagplejere fra området til komme på skolens bibliotek og/eller 

musikarrangementer ved skolens musiklærer. 

• Blive bedre til at bruge hinanden til at videregive budskabet om diverse arrangementer hos 

hinanden. 

• Forslag om offentlig kræmmermarkedsdag (en weekend). Stadepladser kan lejes i skolegården 

og der ud over ÅBENT HUS i skole, foreninger og Landsbyhus. 

• Afholde to forfatterarrangementer på skolen. Evt. i samarbejde med Ringsted bibliotek. 

• Landsbyhuset har skabe/bademuligheder for borgere, der ønsker at køre til Kildeskolen løbe/gå i 

Naturen. Disse benyttes ikke. Skal de slås et slag for dette? 

• Opfordrer alle foreninger til at sætte opslag og arrangementer på Gyrstinge.dk  

• Ny folder om Gyrstinge (Steen har en del gamle liggende) 

  

5. Lokale fælles projekter og tiltag 
Boldbane: Martin Wengel arbejder med projektet på kommunen og vil indbyde til møde.  

Vej: Der er forskellige problematikker omkring at få etableret en anden tilkørselsvej til 

Landsbyhuset. 

P.-pladser ved skolen: Steen foreslår at skråparkeringerne ændres til lige parkering (ved at flytte 

de store sten). Det vil give flere parkeringspladser. 

Trafiksikkerhed: Menighedsrådet har afgivet et stykke jord, så der kan etableres buslomme på 

skolens side af vejen. 

 

6. Rundvisning på skolen  

En del tog sig tid til at få en rundvisning på skolen og høre om nye tiltag og se nyetablerede. 

Kildeskolen takker for interessen. 

 

7. Evt.  
Foredrag om børns brug af medier og skærme på Kildeskolen den 18. marts. Pålægsholder er 

forsker, Andreas Lieberoth. Åbent for alle interesserede. Der er i alt 140 pladser. 25 kr. inkl. 

kaffe og kage. Tilmelding på Kildeskolen@ringsted.dk 

 

 

 

Venlig hilsen 

Kildeskolens Skolebestyrelse 


