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Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2019. 

Tilstede: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Signe Løvenbalk Hauritz (F), Bibi Lejon 
(F), Tina Lone Hansen (F), Nina Overholdt (F), Anita Nielsen (M), Lisbeth Westergaard (M), Dorte 
Andersen (L), Anne Gitte Petersen (L), Viktoria Peyrelier (E), Amelie Peyrelier (E), Supl. Ida Petersen (F), 
Orlov: Simon Rastén 
Afbud: Ida Petersen 
 
0. Orienteringspunkter 

 Velkommen i bestyrelsen til Signe. Vi er glade for at bestyrelsen har en repræsentant valgt i 
fra børnehaven. 

 Jess udleverede nøgle til den nye opslagstavle på gavlen og i ØrslevVester 

 Byggeprojekter stort set afsluttet, HDS mangler strømtilførsel til stærkstrøm, skolekøkken 
og natur og teknik lokale har netop fået opsat lydisolerende plader i loftet. 
Skolen har indhentet tilbud på etablering af depotrum i gymnastiksalen inkl. projektor og 
lærred. 

 Åbent hus dag gik godt – men ikke så mange deltagere fra lokalmiljøet, som vi havde håbet 
på. Det vil være fint, hvis vi kunne få nogle af de mindre børn med evt. brev direkte hjem, 
og mere ”mund til mund” metode i lokalmiljøet. 

 Elevrådet har 4 julekonkurrencer i år. De går super godt, og det offentliggøres på sidste 
skoledag, hvem der har vundet. Der er også gang i at lave en talentkonkurrence – mere om 
det senere. 

 
1. Opsamling fra Skoleforum den 5.12. 

Det var et godt skoleforums møde. Pelle Gylborg Hansen var en spændende oplægsholder, og 
det var interessant. Det skal ikke være forældres tilvalg af folkeskolen der skal være i fokus, 
men i stedet for at forældre ikke fravælger folkeskolen. God feedback til aftenens arrangement. 
 

2. Kildeskolens nye hjemmeside www.kilde-skolen.aula.dk 
Hjemmesiden er under opbygning, men næsten færdig. Vi regner med at den gamle nedlægges 
omkring 1. januar. Dorte får tilsagn fra forældre til at lægge flere billeder på hjemmesiden. Der 
er et ønske om billeder under de enkelte menupunkter. Dette kan sagtens lade sig gøre, arbejdet 
ligger i at indhente forældretilsagn. Der skal ske lidt små tilrettelser og justeringer rundt 
omkring på siden, og vi skal finde ud af, om vi kan lægge videoklip op med en rundvisning 
rundt på skolen.  
Bestyrelsens umiddelbare kommentarer i forhold til den nye hjemmeside: 

3. Gerne flere billeder på de sider der er under rulleteksterne. Vurder om topbilledet skal skiftes. 
4. Undersøg om der er noget der kan ændres i forhold til versionen på mobiltelefonen – det ser 

meget anderledes ud end på computer. 
5. Tekst: godt og levende sprog – fint indhold. Opmærksomhed på at der forskellig skrifttyper på 

siden. Det skal være den skrifttype der er brugt på forsiden. God rækkefølge i overskrifter og 
undermenupunkter.   
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6. Under information skal der være et punkt med sorg-krise beredskab. 
7. Billedet under skolen i lokalmiljøet er lidt kedeligt – har vi et med nogle børn på. 
8. Vi undersøger om der kan laves en ”frise” med billeder fra skolen, så man kan ”gå en runde” på 

skolen. 
9. Ros til hjemmesiden generelt. 

 
10. AULA hvordan er opstarten gået? 
 Som forældre fungerer det rigtigt godt. 
 Opmærksomhed på forældre, der er skilt, plejefamilier, forældre uden cpr.nummer. 
 Der skal sendes retningslinjer, om hvordan man sygemelder børnene i Aula.  

Skal det aktiveres af skolen? 
 Gået bedre end frygtet. 
 
11. Budgetopfølgning samt budgetoplæg 2020  
Det er svært at lave et realistisk budget på nuværende tidspunkt, da økonomi til indvendig 
vedligeholdelse fremover skal ligge i ejendomscentret. Vi kender ikke dette budget.  
Der er også andre tiltag undervej i forhold til økonomien, så vi venter til januar med at lave et oplæg 
til bestyrelsen. 
Børnehavens ledelsestildeling var ikke kommet i budgettet for 2019 (168.000 kr. + 800 kr. pr. 
barn). Det kom de den 3. december.  
Forældre fortæller, at børnehaven kunne godt trænge til nyt møblement. 

 
12. Evt.  
 Det larmer meget, når fyret trækker piller ind – det skal undersøges om det er meningen. 

 Der mangler ind imellem børn til skolepatruljen – hvis de ikke møder på deres vagt frem til 
vinterferien, vil der blive fundet nye patruljer. 

 Ønske om mere tydelighed til forældre om hvem der er primærpædagog i klasserne fra SFO. 

 Vi skal revidere principperne igen, og der skal vedtages principper for børnehaven. 

 Markedsdag – gøre mere ud af loppemarkedet. Evt. tage billeder af nogle af tingene og lægge på 
sociale medier. Gøre mere ud af opsætningen. Forslag om at lave markedet i pedelboligen + 
gårdspladsen. Inddrage forældre tidligere til at stå for det. 

 Londontur – for at kunne lave en konto skal der laves en virksomhed med CVR-NR. (Lige nu 
skal en forælder lægge konto til).   

 Der indhentes tilbud fra ”Skolerejser”. Det er lidt dyrere. Der skal 3 voksne med på turen – 2 
medarbejdere + 1 person mere som Londonturen betaler turen for, men uden løn. 

 Brobygningsmøde med Byskovskolen d. 8. januar. Kildeskolen ønsker drøftet om der evt. skal 
ændres i princippet om klassedannelse i 7. klasserne. Hvordan får vi det til at fungere bedst?  

 
Resterende møder i 2019-20. 
16. januar  Skoleforum Campusskolen? kl. 18.30-21.00 
22. januar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
24. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00 med lokale foreninger 
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11. marts  Skoleforum kl. 18.30-21.00 
23. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 
16. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  
11. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 
18. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

 


