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Referat fra møde i skolebestyrelsesmøde tirsdag den 5. maj 2020  

Til stede: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Signe Løvenbalk Hauritz (F), Tina Lone 
Hansen (F), Nina Overholdt (F), Anita Nielsen (M), Lisbeth Westergaard (M), Dorte Andersen (L), Anne 
Gitte Petersen (L),  

Afbud: Bibi Lejon (F), Viktoria Peyrelier (E), Amelie Peyrelier (E), Ida Petersen (F) 

 
1. Korte orienteringspunkter 
Vi er klar til at modtage 6. klasse, hvis de kan starte i skole efter Bededagsferien. De får lokale i 
festsalen i Landsbyhuset. Spirestart 1.6. Får lokale i biblioteket og Spirelokalet. 
Der opstod en drøftelse vedr. afvaskning af legetøj der anvendes uden døre i børnehaven. 
Anne Gitte undersøger om reglerne er ændret og hvis der er sket ændringer tilretter vi os disse.  

 
2. Høringssvar specialiserede tilbud – bilag vedhæftet 
Børne- og Undervisningsudvalget vil i forbindelse med en justeret organisering af specialområdet gerne bede 
om et høringssvar fra alle interessenter på skoleområdet. Peter fremsender høringssvaret til sipi@ringsted.dk 
senest 7. maj kl. 9:00 med emnet: Høringssvar, organisering af det specialiserede område.  
 
Skolebestyrelsen fremsender nedenstående høringssvar vedr. organisering af specialområdet. 
Skolebestyrelsen finder det positivt, at der kigges på hele det specialiserede område i Ringsted 
Kommune. Vi finder det dog svært, ud fra det foreliggende høringsmateriale, at give et kvalificeret 
svar på et så komplekst område.  
Det ville have været ønskeligt, om skolebestyrelserne var blevet orienteret om den påtænkte 
omorganisering på et møde i skoleforum, og her haft mulighed for at drøfte problematikkerne inden 
for området, det faglige indhold i omorganiseringen samt økonomien til etablering af det nye 
Ringsted Kompetencecenter og mellemløsninger. 
 
Som fagligt svar til den foreslåede organisering af det specialiserede område, må bestyrelsen læne 
sig op af høringssvaret fra Kildeskolens LMU, da vi ikke føler os klædt på til at svare på fordele og 
ulemper i den foreslåede model, på trods af grundig gennemgang fra skoleleder.   
 
I det tilsendte høringsmateriale savner vi en beskrivelse af den formodede sammenhæng mellem 
forslaget om justeret tildelingsmodel til skolerne og forslaget til organisering af det specialiserede 
område.   
 
Vi ser det som en fordel, at omorganiseringen beskrives som fleksibel, og at der dermed kan 
forventes en hurtighed i visitation og skift i tilbud der udbydes til børn i udfordringer samt 
indsatser, der understøtter den lokale skoles tilbud til alle børn. Det vil, som vi læser det, blive 
muligt hurtigere at oprette tilbud, der aktuelt er behov for. Dette vil også understøtte den almene 
undervisning og sikre, at alle børn i folkeskolen tilgodeses.  
Vi synes, der skal laves det rigtige tilbud for ALLE børn og at pengene bliver brugt der, hvor de gør 
mest gavn. Vi mener, at der bør tilføres midler til tidlige indsatser i skolen, for at skulle lave færre 
og meget dyre indsatser for unge og voksne.  
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Det er et væsentligt opmærksomhedspunkt, hvis omstillingen af det specialiserede område skal 
kunne nås til 1/8-2020. Det er vigtigt, at skoler og personale har tid til at implementere nye store 
tiltag velovervejet. 
 
3. Budget 2020-21 
Dorte orienterede om den nye tildelingsmodel og at der er behov for at se 2 år ud i fremtiden. Et 
oplæg til dette drøftes p.t. med økonomiafdelingen. Det aftales at skolebestyrelsen orienteres ved 
det næste møde den 11.5. og at budgettet fremsendes forinden.  
Peter og Jess foreslår et møde med skolecenterchefen i forhold til Kildeskolens budgettildeling. Det 
aftales at afvente Dortes oplæg. 
Det aftales, at budgettet afsat til Musical og Markedsdag overføres til skolerejse til 6. klasse i maj-
juni 2021, da det ikke har været muligt for klassen at tjene penge til turen grundet Coronakrisen. 
Beløbet svarer til max. 10.000-15.000 kr. i forhold til udgiften til Hostel.  

 
4. Skolebestyrelsesvalg 

Fra forretningsordenen 
§1 Skolebestyrelsen er sammensat af 7 forældrerepræsentanter, heraf skal en forældre være valgt fra 
førskoleafsnittet og repræsentanter fra lokalsamfundet, 2 elevrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. 
Desuden deltager skoleleder og SFO-leder i møderne. Skoleleder og SFO-leder deltager i bestyrelsesmøderne uden 
stemmeret.  
Stk. 2 De forældrevalgte medlemmers valgperiode er 4 år. Valget af de forældrevalgte repræsentanter er forskudt 
således at skolebestyrelsen ikke udskiftes på en gang. Ved de forskudte valg er tre personer på valg, og ved de 
ordinære valg er fire personer på valg.  
Stk. 3 Medarbejderrepræsentanternes valgperiode er 2 år og vælges hvert år forskudt i marts/april.  
Stk. 4 Elevrepræsentanternes valgperiode er 1 år og vælges hvert år i august/september på elevrådets første møde. 
Elevrepræsentanterne deltager ikke på den del af møderne der vedrører enkeltpersoner.  
På valg i 2020 
Anja Grønskov (udtrådt november 2019 – Ida Petersen indtrådt)  
Bibi Lejon modtager genvalg  
Simon Rastén (Tina Hansen indtrådt)  
Tina Hansen (suppl) Modtager valg til bestyrelsen 
Ida Gimsing Petersen (suppl.). Modtager ikke genvalg 
På valg i 2022 
Jess Friis 
Peter Flensted 
Ninna Overholdt 
Stina Bæhrs (udtrådt - Signe Løvenbalk Hauritz indtrådt) 

Planen fremsendt fra skolecentret følges. 
5. Evt.  
Høstfest kan afholdes den 20.8. eller 27.8. Aftales med Forældrerådet. 
Landsbyhusets jubilæum er den 5.9. Skolen deltager med underholdende indslag.  
 
Møder i 2019-20. 
11. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 (her oplæg til datoer i 2020-21) 
18. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

 


