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Referat fra dialogmøde med forældre 7. oktober 2019. 

1. Præsentationsrunde 
Alle klasser repræsenteret. 
 

2. Nyt fra klasserne  
0.kl: Går meget godt, selvom bh. Kl. er sygemeldt. Lidt ærgerligt, at de ting der var lagt op til 
før sommerferien ikke er blevet som forventet. Dog er man sikker på, at havde oplægget 
kommet fra den nuv. Bh.kl.leder så var det det man som forældre havde forventet sig. Bekymret 
for om der er for meget larm i klassen. Dorte siger at det ikke er hendes oplevelse, at der er larm 
i klassen, men naturlig arbejdsuro, idet små børn skal vænne sig til at gå i skole.  
Forældre fortæller at Spireforløbet var fint og at der i bh.kl. er et tilpas niveau af sværhedsgrad, 
og skift mellem aktiviteter, så børnene kan holde koncentrationen. 
 
1.kl: Går rigtigt godt – kommet ro på klassen. Lærerne arbejder godt sammen om klassen og 
børnene er glade for at komme i skole. Børnene tager rigtigt godt fra læringsmæssigt. God og 
tydelig struktur i klassen. 
Kunne ønske sig mere information, når der starter nye børn i klassen (evt. nævnes kort i 
ugeplanen). Vil gerne kunne tage godt imod nye kammerater og deres forældre. 
 
2.kl: Går fint i klassen. Ikke så meget sammenhold mellem drengene i fritiden men godt i 
skolen. Der har været holdt et fælles klassearrangement i fritiden. Det er aftalt i forældregruppen 
at der holdes et om året. Rigtig mange deltager. 
Rigtig god ro i klassen. Børnene har fundet en god rytme i deres rutiner. 
 
3.kl: Fungerer lige så godt som den altid har gjort. Børnegruppen har taget godt imod flere nye 
kammerater i klassen.  
 
4.kl:  Det opleves at der sker positive ting i gruppen. Der har altid været mange drenge i klassen 
og få piger. Der gøres en ekstra indsats for at pigerne i 4.-5. klasse har noget sammen. Pigerne 
leger fint sammen med drengene også.  
 
5.kl: Klassen har også mange drenge. Det virker som om der er kommet mere ro på gruppen.  
Der er nedsat et Londonudvalg med 4 forældre.  
Generelt ikke så meget forældresamarbejde. Dette bliver nødvendigt når der skal samarbejdes 
om Londonturen i 6. klasse. 
 
6.kl: Generelt går det godt. Forældreopbakningen bliver lidt mindre her i 6. klasse, hvor børnene 
snart skal skifte skole. Forældregruppen ønsker at understøtte overgangen til 
overbygningsskolen, da det fylder meget hos børnene.  

3. Forslag om skolens drift 
Forslag om at SB/Forældreråd undersøger muligheden for at Kildeskolen får overbygning. 



 

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

 

Det kunne evt. betyde at flere valgte skolen til fra skolestart. Mange forældre fortæller, at de 
vælger privatskole fordi deres børn kan fortsætte hele deres skoleforløb her. 
Drøftelse om fordele og ulemper ved dette. Meningerne var delte. 
Emner der blev berørt: 
Ungdomsmiljøets størrelse 
Lærerne uddannelse til at undervise i overbygningen 
Lokalekapacitet 
Det lille kontra større miljø 
Planlagte skift kan være gode skift 
Skolebestyrelsen har ønsket ro på folkeskoleområdet og mener derfor ikke at det pt er aktuelt at 
rejse spørgsmålet, men det er en god ide at der arbejdes med det på sigt. 

4. Arrangementer og tiltag i skoleåret 2019-20 
O år er der travlt med at indføre ny læringsplatform (Aula m.m.) og ombygninger, så vi 
konsoliderer arrangementer som er indført som tradition (Science dag, bedsteforældredag, 
musical, markedsdag). 
 

5. Orientering om Lejrskoler og skolekasser 
I 6. klasse er der skolerejse til London, i 5.kl. tur med to overnatninger uden for skolen og i 4. 
kl. tur med en overnatning uden for skolen.  
Børnene i 1.-3. kl. har efterspurgt en overnatning på skolen om året.  
Der er ikke sat ressourcer af til dette i år. Forældre har mulighed for at arrangere dette, men 
elevrådet har udtrykt et stort ønske om, at det kan ske med deres voksne fra skolen. 
Skolekassen kan give tilskud til lejrture. Penge til skolekassen kommer fra loppemarkedet ved 
Markedsdagen og evt. andre initiativer fra Skolebestyrelse/elevråd. 
 

6. Hvad ved vi om den nye samarbejdsplatform AULA  
Intra lukker den 18. oktober. AULA åbner for forældre den 21. oktober. AULA er den nye 
kommunikationsplatform mellem skole, forældre og elever.  
Der bliver udsendt vejledninger og afholdt morgen- og eftermiddagsmøder hvor forældre kan få 
vejledning i Aula, hvis det er svært at logge ind på AULA. Endvidere vil klasserne invitere til 
forældremøder, hvor AULA gennemgås. 
Første gang forældre logger på AULA skal der anvendes nem-ide. Her efter er dette ikke 
nødvendigt. 

7. Orientering om valg af repræsentant fra børnehaven til skolebestyrelsen 
Der skal være en repræsentant fra børnehaven i skolebestyrelsen. Derfor er der sendt 
information til forældre i børnehaven om muligheden for at stille op til skolebestyrelsen. 
 

8. Evt. 
Fødselsdage, arrangementer og samarbejdet med forældre der bor på Avnstrup: Anita er frem 
over kontaktperson og kan hjælpe med til at få arrangeret kontakten.  
Forslag. Man kan evt. holde fødselsdagen så børnene kan komme med Avnstrup bussen hjem kl. 
15.30. 
Generelt opmærksomhed på alle børn får mulighed for at deltage – åbenhed omkring at kontakte 
for sikre at så mange som muligt deltager i klassens sociale liv. 
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Alle forældre der bor på Avnstrup er indbudt til et fællesmøde den 30.10. med Anita og Dorte. 
Der er kommet mange nye forældre på skolen og vi ønsker dialogen og at informere om skolens 
dagligdag og forældresamarbejde m.v. 
 

For ref. AP/DA 


