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Møde i skolebestyrelsesmøde mandag den 8. april 2019 

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

(F), Tina Lone Hansen (F), Nina Overholdt (F), Anita Nielsen (M), Lisbeth Westergaard (M), Dorte 

Andersen (L), Anne Gitte Petersen (L),  

Afbud: Supl. Ida Petersen (F), Stina Bæhr-Martinus (F), Marius Hansen (E), Viktoria Peyrelier (E), 
Orlov: Simon Rastén 
 

Dagsorden: 
 

1. Opfølgning på referat fra møder den 28.02.19. 

Ingen kommentarer 

 

2. Orienteringspunkter 

Peter: Orientering om 5.-6. klasses tur til London. 

For 1100 kr./år kan man søge om at få lov til at samle penge ind til særlige formål, tilknyttet en 

foreningskonto. Det foreslås at skolebestyrelsens kasse fremover bliver brugt til at oprette en 

sådan konto. Der søges hos indsamlingsnævnet. 

Vi skal efter Londonturen udarbejde retningslinjer og principper for kommende klassers rejse i 

6. klasse, og have overdraget erfaringerne til næste hold. Principper om overnatninger skal også 

måske justeres. Forslag om, at nogle af de administrative opgaver kan varetages af skolens 

administration. 

Der skal laves overskuelige budgetter, så det kan gennemskues, hvor meget der er behov for at 

samle ind. 

 

Øvrige medlemmer i SB: 
      Jess: Busskur bevilget til opsætning ved skolen, Ørslev Vester og Blødebjerg. Buslomme     

      kommer til politisk behandling i maj. 

       

Anne Gitte: For at få sommerferiearbejdsplanen til at hænge sammen, er det i år nødvendigt at 

benytte den kommunale sampasningsordning på Byskovskolen i ugerne 28+29+30, hvor vi kun 

skal sende én medarbejder med (børnenes ferie er i år kun 5½ uge og i den første ferieuge er der 

Vilde Vulkaner, så der kan personalet ikke afvikle ferie). Information sendes i morgen til 

forældre på intra og Tabulex. Evt. Spire her. 

Læringsfokus i Spireperioden – enten børnehaveklassernes kompetenceområder eller 

dagtilbudenes styrkede læreplaner. Der er rigtigt meget tilfælles – stort set samme temaer. Anne 

Gitte foreslår at der arbejdes efter børnehaveklassernes kompetence områder – dels er det disse 

der skal arbejdes med fremover, og dels er de nye styrkede læreplaner ret omfattende og ikke 

helt indarbejdet i børnehaverne endnu, plus Spirebørnene kommer fra forskellige børnehaver, 

som har arbejdet med lærerplaner på hver deres måde.   

Bestyrelsen vedtager at Spirerne arbejder efter bh. klassens læringsmål. 
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Dorte: Møde i Skoleforum 16. maj - Tema: Elevtrivsel 17.30-21.00 er aflyst. Der findes en ny 

dato i kommende skoleår.   

Kommende skoleår: Fra næste skoleår skal elever i 0.-3. klasse have max 27,75 t. Timerne 

tages fra den understøttende undervisning. På Kildeskolen giver det ingen forandring i fh. til 

2018-19. 4.-6. klasse må gå fra 33 til 31 time om ugen. Dette har vi allerede i 5.-6. klasse. Vi vil 

ansøge skolebestyrelsen om at kommende 4. klasse nedsættes yderlig en time til 32 timer/uge 

fra 8-14 hver dag. Dette begrundet i at flere elever i klassen vil have svært ved at klare en 

skoledag til kl. 15 og også have lang transporttid hjem. 

På mellemtrinnet konverteres nedsat timetal til to voksne i klassen et antal timer om ugen. 

Ugeplanen vil se nogenlunde ud som i år, dog kan skemateknikken og de kommunale 

fællesmøder betyde, at en tidlig skoledag kan ligge en anden ugedag for indskolingen. 

Forliget har et ønske om at højne den understøttende undervisning. Dette mener vi også at 

kunne leve op til med Åben Skole, Markedsdag, Forårsfesten, Science dag, Fag på Tværs samt 

læsebånd som understøttende undervisning. 

Der kan i øvrigt søges lands-centrale midler til at kvalitetsløfte den understøttende undervisning. 

Vi foreslår at timetalsplanen for 2018-19 fortsætter i 2019-20. 

Der ansøges om inklusionsmidler til 4.-5. klassetrin samt 6. klassetrin. 

Fra skoleåret 2010-21 vil der ske en ændring af timetallet i fagrækken, bl.a. vil eleverne få to 

tysktimer i 5. klasse. 

14.5. præsenteres mere deltaleret oplæg til skoleåret 2019-20 og 11.6. også skemaer. 

Forslaget er godkendt, men skolebestyrelsen kritiserer at skolebusserne ikke kører så det passer 

tit skoledagen. 

 

Frittehaven: Udeskolelærer og forældre har opført 4 nye højbede og et større kaninbur. I 

weekenden flyttede fire 8 uger gamle kaniner ind på Kildeskolen. Der ansøges om 

regnvandsopsamler, tagrender, bærbuske, og et drivhus via genvækstpuljen. 

 

Dorte gav afsluttende orientering vedr. episode på skolen. 

 

Markedsdag den 28. maj: Vi vil lave nogenlunde samme koncept som sidste år. Det er 4. 

klasses forældre og team, der står for mad og drikke. Der inviteres til forældremøde, hvor Peter 

vil komme med gode råd og tip i forhold til at starte indsamlingen til Englandsturen i 6. klasse. 

Der bliver ikke temadage op til Markedsdagen. Højst på selve dagen. 

 

3. Evaluering af Temamødet for forældre den 18. marts 2019  

Godt møde, interessant, men ikke så stor opbakning. Måske ikke være lagt på en mandag.  

Overvejelse om der er interesse i det hele taget for at deltage i sådanne tiltag. Evt. nyt i efteråret. 

 

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

Punktet blev ikke nået. Bibi, Ninna, Tina og Anja vil gerne sidde i et udvalg en tirsdag kl. 

18.30. Anita deltager også. 
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5. Budgetoplæg 2019 Skole og SFO Bilag 2 + 3 

Overskuddet fra sidste år er overført.  

Der er afsat penge til at renovere/forbedre madkundskabslokalet, og også sløjdlokalet skal 

istandsættes til naturfagslokale med tiden, når der er midler til det. 

Alt i alt ser budgettet fornuftigt ud. 

 

6. Princip for den fælles skolekasse udsat fra sidste møde 

Udsættes 

 

7. Evt. 

Der har været regler for 3.-4. klasse om hvor de skulle være i frikvartererne (Frittehaven). Der har været 

børn som havde den opfattelse at de ikke må gå ned til dyrene. Der er behov for klare regler, og de skal 

præsenteres for børnene, så de ikke er i tvivl om hvad de må. Vigtigt at alle vores områder er i spil. 

 

Aktiviteterne i SFO har været præget af kreative aktiviteter der oftest inspirer pigerne. Der efterlyses 

aktiviteter der fanger drengene mere. Vigtigt også at få fortalt, hvad vi laver eks. med billeder på 

Facebooksiden. Der fremkom mange gode forslag til, hvad vi kan lave af spændende tiltag. 

Kommende møder i 2018-19. 

14. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

11. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
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