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Møde i skolebestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2020 kl. 17.00-19.00 

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), Supl. Ida Petersen (F) 

Fraværende: Viktoria Peyrelier (E), Amelie Peyrelier (E), 
 

1. Korte orienteringspunkter 
Jess: lokalrådet har møde den 19.5. Cykelstien er på dagsordenen. Lokalrådet foreslår at 
cykelstien kommer til at ligge på sydsiden. Begge cykelstier er på byrådets dagsorden – der 
mangler bare de sidste detaljer. 
 
Dorte: Dejligt at få skolen samlet igen. Børnene er efterhånden gode til at lave skift. 
Retningslinjerne følges af langt de fleste, men det med at børnene skal holde afstand til 
hinanden i friere sammenhænge er svært. Vi skal være meget opmærksomme på ikke at slække 
på retningslinjer fra SST. Det tages op på samtlige personalemøder. Der må ikke gå ”dagligdag” 
i den måde vi holder afstand på og holder god hygiejne. Skolens ledelse samler op med et skriv 
til personalet. 
Vi vil uddrage de gode elementer fra Nødundervisningen. Eksempelvis mere udeundervisning 
og rutiner omkring oprydning og hygiejne. 
Forældrene oplever også positive afledte konsekvenser fra nødundervisningen. Bl.a. er det 
positivt at børnene bliver mødt af personale i skolegården og at børnene selv går ind i skolen 
samt tager ansvar for deres ting og sager. Det er der et ønske om kan fortsætte. Det aftales at 
tage punktet op på næste møde, så vi kan se om der skal ske tilføjelser til skolens principper. 
Det foreslås at børnene blot tager deres ting med hjem hver fredag, hvor garderoberne kan blive 
gjort rene. 
 
Skolen tror ikke at vi kommer til at have fællessamlinger for hele skolen frem til sommerferien. 
Derfor overvejer vi nu, hvordan der kan laves en god afslutning for 6. klasse. Vi kan desværre 
heller ikke gøre vores arbejde med værdier i børnehøjde færdigt i dette skoleår. Men i klasserne 
kan man fortsat arbejde med de værdier, der nåede at blive arbejdet med op til lock down. Det er 
et ønske at fortsætte hvor vi slap efter sommerferien. 
 
Anne Gitte: Høringsforslaget om madordning i børnehaven. Der blev stemt nej til madordning i 
Kildeskolens børnehave. 
 
Under Coronakrisen har fokus været meget retningslinjer m.v. Vi har forsømt at orientere om 
nye medarbejdere/vikarer m.m. Dette sker igen fremadrettet. 
 

2. Skolebestyrelsesvalg 
Status: Pernille Patterson (Vera i 1. kl.) vil gerne stille op til bestyrelsen. 
Det drøftes hvordan vi kan få to til at stille op som suppleanter. 
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3. Anne Gitte orienterer om princippet for styrkede lærerplaner. 

Lærerplanen er færdigudarbejdet. Denne vedhæftes til næste bestyrelsesmøde, så Bestyrelsen får 
mulighed for at gennemlæse den og kan stille spørgsmål til denne. Bestyrelsen skal blot være 
orienteret om de styrkede lærerplaner. Læreplanen vedhæftes referatet. 
 

4. Færdiggøre revidering af principper om lejrskoleophold og 6. klasses udenlandsrejse  
Peter laver oplæg til næste SB-møde vedr. 6. klasses udenlandsrejse:  
Hver klasse står for hvordan der samles penge ind til udenlandsrejsen i 6. klasse. Klasserne 
rådes til at starte tidligt med at spare op, så der er flere år til at spare sammen – eks. med en 
frivillig årlig indbetaling. 
3 voksne – skolen stiller med 2 personer. 1 forælder. 
Peter laver oplæg til princip om revidering af fællesarrangementer og elevers lejrskoleophold i 
DK. Peter foreslår en sammenkobling af princippet fra 2015 og forslaget fra 2018. 
 
  

5. Planlægning af det fortsatte arbejde med principper herunder for børnehaven. 
Børnehaven 
Princip for samarbejde mellem hjem og dagtilbud (august) 
Princip for forældres medvirken i dagtilbuddets hverdag (august) 
Princip for kost og forplejning (august) 
Princip for kontakt til forældre ved uheld (juni) 
Princip for børn på ture ud af huset (juni) 
Princip for børn alene på legepladsen (juni) 
 
Skole og SFO 
Princip for Skolefritidsordningen (september) 
 

6. Budget 2020-21 
Der er fortsat uafklarede forhold i vores budget, som der er møder om den 19.5. og den 25.5. Dorte 
forklarer i mødet, at det bl.a. drejer sig om skolens tildeling til Grunde og Bygninger og en stigende 
udgift til elever i eksterne tilbud. BMR gennemgået. 
 
Skolebestyrelsen forlanger, at hvis der ikke kommer løsninger på skolens økonomiske situation, 
skal der på et skolebestyrelsesmøde inviteres skolecenterchef, økonomiansvarlig med til et møde for 
at orientere og finde fremtidige løsninger. 
Der skal indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde om økonomi, hvis ikke der er en afklaring 
den 25.5. Evt. onlinemøde d. 28. maj kl. 17.00, hvis budgettet er faldet på plads forinden. 
 
7. Rammen for Skoleårets planlægning 

Orientering fra Dorte om timetalsplanen. Godkendt. 
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Ugeplan: 5-6 kl. 2 timers konventernes til tolærerordning. 4.kl. konventernes 3 timer til 
tolærerordning. Godkendt. 
Valgfag. Mandag og tirsdag 10.15-12.00. Eleverne har i år selv stemt om hvilke fag de ønsker. 
Årshjul er udarbejdet. 
 

8. Begyndende planlægning af Høstfest 20.8.2020. Samarbejde skole, forældreråd, bestyrelse 
Fælles arrangement med lidt musisk optræden, forslag: halmlabyrint på multibanen, æbletema, 
5. klasse sælger mad m.m. kombineret med forældrerådets opstartsarrangement. 
Der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra forældrerådet, Lisbeth, Marianne og en 
repræsentant fra SFO. Bibi melder tilbage til Dorte hvem der vil sidde i udvalg. 
 

9. Evt.  
Samtlige asfalteringer i kommunen skal udliciteres, og skolegården er med i denne.  

 
 
Møder i 2019-20. 
18. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 i Landsbyhuset –  
  sommerfrokost. 

 


