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Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag den 3. september 2019 

Medlemmer: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand),), Bibi Lejon (F), Tina Lone Hansen (F), 
Nina Overholdt (F), Anita Nielsen (M), Lisbeth Westergaard (M), Dorte Andersen (L), Anne Gitte Petersen 
(L), Amelie Peyrelier (E), Supl. Ida Petersen (F), 

Afbud: Viktoria Peyrelier (E), Anja Grønskov (F) 
Orlov: Simon Rastén 
 
1. Orienteringspunkter 

Bestyrelsen 
Skoleforums møde i august: Godt møde – godt oplæg. 
 
Kildeskolens skolebestyrelse skal sikre at børnehaven er repræsenteret med min. én 
forældrerepræsentant frabørnehaven. Senest til 1. maj skal indvælges en repræsentant fra 
børnehaven i stedet for den ledige plads for Anja, der udtræder til december.  
Derudover skal Bestyrelsen udarbejde principper for børnehaven senest til marts. Forslag om at 
invitere forældrerådsrepræsentanter med til skolebestyrelsens møde med øvrige 
forældrerådsrepræsentanter den 7. december. 
Styrelsesvedtægt for dagtilbud vedhæftes som bilag til næste bestyrelsesmøde. 

 
Ledelse 
Et nyt skoleår er kommet godt i gang. Børnehaveklasseleder er p.t. sygemeldt. Lene Wille er 
”udlånt” af SFOén til at være vikar. Joachim (tilkaldevikar) er vikar i SFOén. 
 
Dorte har været til møder om busruterne. Der har ved møderne været fokus på, at ruterne 
primært skal betjene folkeskolerne, og friskolerne hvis det kan lade sig gøre. 
 
Elevråd 
Amelie er blevet næstformand og Victoria er blevet formand 
Der har i alle klasser været mange som har stillet op til elevrådet, og 2 er valgt fra hver klasse. 

 
SFO 
SFO deltager i tour de Gyrstinge og skolen donerer 10,- pr. kørt runde.  
Den 25. okt. er der ”Gys i Gyrstinge”. Invitation følger og der er åbent for alle børn, også de der 
ikke går i SFO på Kildeskolen.  
Jess orienterer om at der kan søges midler gennem temaudviklingspuljen (Landsbyforums 
hjemmeside).  
Der er 86 indmeldte i SFO. I SFO2 er der en gang om måneden aftenåbent eller en tur i 
svømmehallen. SFOén har købt 25 billetter til ”Vilde Vulkaner” 2020.  
AP har haft kontakt til en rollespilsforening og venter på disse vender tilbage. Der er også 
kontakt til Ringsted E-sport forening og her fra er et stort ønske om et samarbejde. 
SFO håber at kunne tilbyde E-Sport og Rollespil i fremtiden. 
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2. Orientering – diverse byggesager 
Boldbanerne er ”færdige”, men jernstumper fra de gamle lysmaster stikker op af jorden. Disse 
bør fjernes. 
ESCO projektet er stort set færdigt. Der mangler en branddør ind til fyret samt låseanordning 
ved den nye indgangsdør. 
Der er gang i nedrivningen af vægge og optagning af det gamle gulv til HDS lokalerne. Vi skal i 
gang med at bestille inventar til HDS. Forventes færdigt den 24.10. 
Renovering af hjemkundskab er påbegyndt. Skolekøkkenet forventes færdigt til d. 10. okt. 
I uge 39 igangsættes linoleumslægning i det gamle sløjdlokale. Vi må se om der bliver økonomi 
til at male lokalet i år. 
4.-5. kl. får nye borde torsdag den 5.9. 
Til 1. november skulle alle byggeprojekter gerne være færdige. 
Elevrådsrepræsentanter forlod mødet. 

 
4. Henvendelse fra Valdemarskolens bestyrelse vedr. specialundervisning/specialtilbud 
Skolernes budgetter er svære at styre grundet økonomimodellen for elever i vidtgående 
specialtilbud. Er der tilflyttere til skoledistriktet, kan det ramme skolens budget hårdt, særligt 
når man har et lille budget er det sårbart. 
Skolens leder indstiller til det centrale visitionsudvalg, som beslutter hvilket specialtilbud 
barnets tilbydes. Den enkelte skole betaler efterfølgende en grundtakst pr. elev i de vidtgående 
specialtilbud og det fulde beløb for kommunale specialtilbud.  
I dette skoleår har Kildeskolen været nødt til at udvide budgettet til børn i specialtilbud, grundet 
tilflytning til skoledistriktet fra Ringsted Kommune, men i særdeleshed fra andre kommuner.  
Forslag om at midlerne afsat til specialundervisning på skolerne i stedet samles i en central pulje 
og at skolerne ikke får ekstra udgifter til børn der indstilles i både kommunale og vidtgående 
specialtilbud. 
Peter skriver til Valdemarskolens bestyrelse med input til et fælles skriv fra bestyrelserne – dette 
sendes til egen bestyrelse først. 
 
5. Opdatering elevtal (tilgang - afgang) 

Elevtal pr. 3.9.2019     13 elever indskrevet via Røde Kors 

0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 

14 elever 8 elever 14 elever 18 elever 14 elever 15 elever 21 elever 

 
Ind- og udmeldte elever i perioden 1. august 2018 - 31.august 2019. 

Fraflytter
Ringsted 

Fraflyttet 
Distriktet 

Visiteret 
Specialtil. 

Udmeldt 
anden sk. 

Udmeldt 
efter 6. kl. 

Tilflytter 
Distriktet 

Indskrevet 
anden sk. 

Tilmeldt 
bh. Kl    

Udmeldt 
Røde Kors 

Indmeldt 
Røde Kors 

6 elever 1 elev 2 elever 2 elever 2 elever 6 elever 2 (3) el. 12 elev. 4 elever 9 elever 
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6. Budget 2019-20 Bilag fremsendes inden mødet 
Budgettet gennemgået og taget til efterretning. 
 
7. Diverse skolekasser (princip fremsendes af Peter inden mødet) 
Der skal laves en foreningskasse til 6. klassetur til London samt skolebestyrelsens kasse. 
Peter gennemgik forslag til Princip.  
Der skal findes en kasser og en revisor – evt. et bestyrelsesmedlem 

 
8. Londontur 2021 
Udsat til næste møde 
 
9. Evt. 
Den 5.9. er der borgermøde om landdistriktspolitik i Vigersted. 

 
Møder i 2019-20. 
25. september Skole Forum Forældres tilvalg af folkeskolen 17.30-21.00 
7. oktober  Skolebestyrelsesmøde med forældre 17.30-20.00 
7. november  Skolebestyrelsesmøde med Byskov 17.30 – 20.00   
5. december  Skole Forum Lærere og pædagogers trivsel 17.30-21.00 
17. december Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
22. januar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
24. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00 med lokale foreninger 
16. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  
23. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 
11. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 
18. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

REF/AP+DA 


