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Møde i skolebestyrelsen tirsdag den 28. januar 2020 kl. 17.30-20.00 

Til stede: Jess Friis (Næstformand), Signe Løvenbalk Hauritz (F), Bibi Lejon (F), Nina Overholdt (F), 
Anita Nielsen (M), Lisbeth Westergaard (M), Dorte Andersen (L), Anne Gitte Petersen (L), Ida Petersen (F) 
Afbud: Tina Lone Hansen (F), Peter Flensted (F), Viktoria Peyrelier (E), Amelie Peyrelier (E), 

 
0. Orienteringspunkter 

 Bestyrelsesformændene har mødt Børne- og undervisningsudvalget om hvad fremtidens 
skole skal indeholde samt evalueret sidste Skoleforumsmøde. 

 Den 23.1. var der møde i klima- og miljøudvalget. Der er afsat midler til cykelsti til 
Gyrstinge. 

 Forslag om at skolens bibliotek kan benyttes til lokalt udflytterbibliotek – evt. med 
bemanding. Jess går videre med ideen. Ringsted bibliotek vil skulle involveres. 

 Den nye bekendtgørelse om elevfravær i folkeskolen trådte i kraft 1.8.2019, men vejledning 
og bekendtgørelse kom i oktober. Forældre har fået materialet hjem. Dorte orienterede om 
reglerne. Der er procentvice rammer for hvor stort ulovligt fravær en elev må have, før 
skolen skal underrette hjemmet (10 %) og børn og – familieafdelingen (15 %). 

 Elevrådet har igangsat en evaluering af skolens antimobbestrategiplan. Der skal arbejdes 
med værdiordene i børnehøjde. Vi starter efter vinterferien. Ved hver morgensamling får 
klassen et nyt værdiord, som de skal definere og efterfølgende være detektiver på at finde 
eksempler på i dagligdagen. Det første værdiord er ”fællesskab”, som skal danne 
udgangspunkt for det øvrige arbejde. 

 Til dronningens 80 års fødselsdag maler 3. klasser i hele Danmark malerier. I Ringsted er 
det besluttet, at alle 3. klasser maler den 24.2. kl. 8-11. Hver skole skal efterfølgende 
udvælge to malerier, som kommer på en udstilling i Ringsted. Hver kommune udvælger 1 
maleri, som efterfølgende indrammes og gives som en fællesgave til Dronningen i anledning 
af fødselsdagen. De to børn (en dreng og en pige) som har malet maleriet inviteres med til 
København for at overlevere gaven.  

 Som en del af at inddrage eleverne i undervisningen, har de mulighed for at komme med 
forslag til næste års valgfag. Det er en demokratisk proces, hvor de også lærer, at ikke alle 
forslag kan blive til en realitet. Forslagene har elevrådet med til deres møde torsdag den 
30.1. 

 Børnehaven har fået en del indmeldinger, så børnetallet ligger rigtigt fint. I SFO 2 er der 
arrangeret en fælles tur med de øvrige SFO 2´er i Ringsted. Turen går til Næstved Bowling 
og Laser.  
Der er købt 6 cykler til SFO 2. 

 Skoleindskrivning: Der er p.t. indskrevet 16 børn til kommende 0. kl. 
 

1. AULA hvad gør vi for at få ”flere med” 
Der er mange forældre, som stadig ikke er på Aula. Der ud over er det fortsat ikke muligt for 
forældrene til børn indskrevet via Røde Kors at tilgå Aula. 
Det besværliggør kommunikationen mellem skole og hjem. 
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Vi skal have lagt en plan for at få flere med. 
Flere forældre fortæller at de ikke får notifikationer på nye opslag. Ligeledes kan de ikke finde 
ugeplanerne. Vi får kommunens IT-konsulent til at tjekke om vores opsætning er korrekt. 
vi skal have lavet et kursus for forældrene – (og tjekke at personalet har åbnet for tilgang til års- 
og ugeplaner). 
Vi venter derfor med lave retningslinjer for sygemelding af sit barn via AULA. Vi fortsætter 
som hidtil, hvor nogle anvender SMS, kontakter kontoret eller skriver til sin klasses team på 
AULA. 
 

2. Brugertilfredshedsundersøgelsen Børnehave og Skole 
Der er 36 der har svaret på skole-delen og 28 der har svaret fra SFO. Altså meget få besvarelser. 
I SFOén er det et generelt billede i kommunen. 
Gennemgang af undersøgelsen. Generelt ligger skolen fint, dog en lille tilbagegang fra sidste 
undersøgelse (2018). Her var der 96 besvarelser. Der er et par opmærksomhedspunkter. 
SFO ligger også godt sammenlignet med resten af kommunen. Der er et par 
opmærksomhedspunkter. 
 

3. Principper til revidering (I finder principperne på skolens hjemmeside) 
 Princip for godkendelse af undervisningsmidler på Kildeskolen – tilrettet og godkendt. 

 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, herunder 
elevplaner. Tilrettet og godkendt. 

Underskrives og lægges på hjemmesiden, når Peter er tilbage fra rejsen. 
 

4. Virksomhedsstrategiplan 2020-21 
Udsat til næste møde, hvor der sættes god tid af til drøftelse også af mere værdimæssig karakter. 
Drøftelsen vil bære med ind i den kommende VS-plan, som vi allerede går i gang med at skrive 
i slutningen af skoleåret – starten af det nye skoleår. 
 

5. Budgetafslutning 2019 (Ved at rykke mødet, håber vi at det er klar) 
Samlet har skole og SFO mere end 2 % i overskud, så der skal søges om overførsel til næste 
budgetår i Byrådet. Overskuddet skyldes primært at der er sket et par store udbetalinger af 
barselsrefusion og ledelsestid til børnehaven i henholdsvis december og start januar. Pengene er 
øremærket til ekstra ressource i forbindelse med merindskrivning i børnehaven samt tiltag 
omkring legeplads i bh./skolegård.  
 

6. Budgetoplæg 2020 
Udsat da der fortsat er for mange ubekendte. 
 

7. Evt.  
Ingen punkter 
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Resterende møder i 2019-20. 
24. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00  
11. marts  Skoleforum kl. 18.30-21.00 
23. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 - 20.00 med lokale foreninger 
16. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 - 19.30  
11. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 - 19.30 
18. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 - 19.30 

 


