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Møde i skolebestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2020 kl. 18.30-20.00 

Til stede: 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),  
Afbud: Viktoria Peyrelier (E), Amelie Peyrelier (E) 
 

1. Korte orienteringspunkter 
Menighedsrådet skal ansætte ny præst 
Jazzkoncert fredag d. 7. august i Præstegårdshaven.  
 

2. Overgang til Byskovskolen efter 6. klasse. 
Målet med vores samarbejde var bl.a. at 80 % skulle vælge Byskovskolen – dette er opnået. 
Det er problematisk at klassedannelsen for kommende 7. klasse ikke ser ud til at vægte 
overleveringen og børnenes ønsker fra Kildeskolen. 
Forældre- og personalerepræsentanter mener der er behov for en revurdering af overgangen, da 
der begynder at danne sig frustrationer i forbindelse med samarbejdet. Formanden sender brev 
til Byskovskolen (skoleleder, og skolebestyrelsesformanden) om bestyrelsens frustrationer i 
forbindelse med samarbejdet. Der henvises til samarbejdssamtalen mellem de to skoler. 
 

3. Ansættelse af nye pædagoger/pædagogmedhjælper, lærer og ny skoleleder 
Der er på mandag d. 29. juni 2. runde af samtaler til lederstillingen. Der er udvalgt 2 ansøgere til 
2. runde. 
Vi har ansat lærer; Maria Julegaard i Louises stilling 
Vi har ansat pædagogmedhjælper Anine Mikkelsen i Louise A´s stilling 
Vi skal opslå pædagogstilling efter ferien da Maria Lauritsen har sagt op (er pt på barsel) 
Vi skal desuden opslå en pædagogstilling i børnehaven pga. stigende børnetal 
 

4. Den nye bestyrelse pr. 1.8.20 
Kort præsentationsmøde mandag den 10. august kl. 17.00-18.00 (se bilag) 
Kristian træder ind i bestyrelsen, Iza og Pernille som suppleanter 
Lisbeth træder ud af bestyrelsen – bliver suppleant i stedet, Jakob Stadelund fra SFO indtræder. 
Formanden laver invitationen og sender informationer til de nye medlemmer. 
Vedhæftet er bestyrelsen fra 1. august 2020. 
 

5. Eventuelle spørgsmål til princippet for styrkede læreplaner. 
Lærerplanen medsendt referatet fra den 18.5. 
Læreplanen er godkendt. Det kunne være fint med mere information til forældrene om hvad og 
hvordan vi arbejder med læreplanen. 
God idé med en spørgeundersøgelse om hvor mange der er på Aula. 
 

6. Princip om lejrskoleophold og fællesarrangementer og 6. klasses udenlandsrejse  
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Peter fremlage oplæg for tre principper som blev godkendt. Beslutning om det fortsatte arbejde 
med at foreningen registreres, så der kan oprettes en foreningskonto til skolebestyrelsens 
pengekasse. Dette for at undgå at der er fælles midler på private konti. 
Princip om forældrerådskasse godkendt. 
Princip for skolerejse til udlandet i 6. klasse godkendt 
Princip for skolebestyrelsens pengekasse godkendt 
  

7. Principper for børnehaven bilag vedhæftet 
Principperne indsættes i skabelon for principper, svarende til skolens skabelon. 
Princip for kontakt til forældre ved uheld (juni) - godkendt 
Princip for børn på ture ud af huset (juni) - godkendt 
Princip for børn alene på legepladsen (juni) – godkendt 
Anne Gitte sørger for at formand og næstformand underskriver når de er indsat i skabelon. 
 

8. Opsamling på revidering af principper – hvor langt er vi  
Oversigt revideret. 
 

9. Budget 2020-21 
Dorte orienterer, og viser den nuværende BMR, der dog endnu ikke er rettet med aftalte 
korrektioner. 
Budgettet for 2020 samt skoleåret 2020-2021 blev gennemgået med udgangspunkt i de 
forventede korrigerede budgettal. 
Skolebestyrelsen kan ikke godkende den foreliggende BMR for 2020, da den ikke er retvisende. 
Under de forudsætninger som Dorte orienterer om der er aftalt i forhold til korrektioner, vil 
budgettet kunne godkendes, men Bestyrelsen ønsker et skriftligt tilsagn på den tilførsel, der vil 
ske til Kildeskolens budget for 2020 og 2021.  
Der er tale om korrektion fra forskellige centre i kommunen (økonomiafdelingen, 
ejendomscenteret og skolecentret).  
 

10. Planlægning af Høstfest 20.8.2020. Samarbejde skole, forældreråd, bestyrelse 
Skolen fortalte om deres oplæg. Afvikling af Høstfesten skal vurderes i august m.h.p. store 
forsamlinger og de kommende retningslinjer i forhold til COVID19. 
Oplæg gennemgået. 
Signe, Sandie inviteres med til høstfestplanlægningsmøde. Lisbeth inviterer. 
Signe vil gerne hjælpe med at opsætte loppemarked. Bibi spørger Karina om Amerikansk 
Lotteri. 
 

11. Sidste dag før sommerferien den 26.6. orientering om arrangementer (COVID19) 
Både til rundboldkamp på banen og i skolegården markeres hvor eleverne skal sidde. 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________ 
Gyrstinge Bygade 34, 4100 Ringsted – tlf. 57 62 72 60 – e-mail: kildeskolen@ringsted.dk 

 

12. Møder i 2020-21. 
10. august Præsentation af den nye skolebestyrelse 17.00-18.00 
8. september Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 
7. oktober Skolebestyrelsesmøde med forældre kl. 17.30-20.00 
5. november Skolebestyrelsesmøde med Byskov? (19.00-20.00) kl. 17.30-20.00 
30. november Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 
3. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00  
4. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 
22. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 med lokale foreninger 
27. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  
26. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 
24. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
 
 

13. Evt.  
 

 
 


