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Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 30. oktober 2019. 

Medlemmer: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Anja Grønskov (F), Bibi Lejon (F), Tina 
Hansen (F), Anita Nielsen (M), Lisbeth Westergaard (M), Dorte Andersen (L), Anne Gitte Petersen (L),  
Afbud: Nina Overholdt (F), Ida Petersen (F), Viktoria Peyrelier (E), Amelie Peyrelier (E) 
Orlov: Simon Rastén 
 
1. Korte orienteringspunkter fra 
      Bestyrelsesmedlemmer 

 Peter og Jess er med i dagsordengruppen der skal planlægge næste skoleforumsmøde. 

 Der er blevet opsat informationsskabe på gavlen til pedelboligen og i Ørslevvester. Opslag 
om næstkommende arrangementer, og andet relevant information. Vigtigt at opslag skiftes 
jævnligt. 

 Jess får udleveret nøgle til skolen, så han kan hjælpe med at låse op/af ved forskellige 
arrangementer. 

 Ros fra forældrene til Halloween arrangementet 
Ledelse 

 Vores skabe til de nye lokaler er forsinkede – håber at blive opsat inden 27.11. til Åbent Hus 

 Vi inviterer Jesper Ulrik og Claus Hansen for at markere at alle folkeskolerne nu har fået 
renoveret deres HDS lokaler. 

 Opslag på facebook, og annonce i lokalavisen vedr. Åbent Hus arrangement 
 

Elevråd 

 Elevrådet er i gang med at lave den årlige julekonkurrence for deres kammerater. 

 De vil gerne lave en talentkonkurrence i foråret og inviterer familien ind. 
 
2. Hvem deltager i mødet i Skoleforum den 5.12. 

Bibi, Tina, Jess, Ninna og Peter, Dorte, Anita, Lisbeth, Ida. Signe spørges. 
 

3. Forberedelse til møde med Byskovskolens bestyrelse 
Forslag om at forældrene inviteres til informationsmøder allerede i starten af skoleåret, da det er 
forældrene som i sidste ende vælger skole for deres børn. 
Vigtigt at der tænkes på kommunikationen mellem Byskovskolen og Kildeskolen. Tillid skabes 
og viden om Byskovskolen, læringsmiljø, sociale fællesskaber m.m. formidles. Fortælle om 
fagligheden på skolen. 
Bygge videre på alle muligheder, bl.a. den gode oplevelse fra sampasningen i SFOén i 
sommerferien og muligheden for at lave cyklistprøven i 6. klasse sammen. 
Kildeskolen inviterer skoleleder fra Byskovskolen til forældremøde/møde med eleverne i 4. 
eller 5. klasse. 
 

4. Valg af repræsentant fra Børnehaven til SB  
Signe Hauritz er valgt – Anne Gittegiver besked til Signe. Dorte inviterer Signe til de kommende møder. 
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5. AULA hvordan er opstarten gået? 
Punktet blev ikke nået. 
 

6. Evt. 
Ingen punkter. 
 

Møder i 2019-20. 
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 

 


