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Skolebestyrelsesmøde mandag d. 10. januar 2022 kl. 17.30-19.30 

(Mødet foregår fysisk i mødelokalet på skolen) 

Medl.: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Formand og næstformand for 
elevrådet, Signe Løvenbalk Hauritz (F), Iza Quanjer (F). Bibi Lejon (F), Astrid Kjeldal Nohr (F), 
Sanne Sejr Lindløv (F), Nadia Svane Kristensen (F), Anita Nielsen (M), Jakob Stadelund (M), 
Mette Ploug (L), Anne Gitte Petersen (L) 

Afbud:  

Mødeleder: Peter Flensted 

Referent: Anne Gitte Pedersen 

 

Dagsorden: 
1. Præsentation, velkomst og lidt aftensmad / ved Peter  17:30-17:50 
Velkommen til nye medlemmer af skolebestyrelsen 

 
2. Meddelelser fra: 

a) Formanden, b) Elevrådet, c) ledelsen, d) 
Andre 

/ ved Peter  18:50-18.05 

 

a) Formanden 

Ingen meddelelser 

b) Elevrådet 

Ikke tilstede. Jakob og Martin står nu for elevråd og grønt råd, og første møde er på mandag. Et 
af de første punkter bliver fastelavn. Derudover forskelligt fra miljørådet, bl.a. skal der indkøbes 
insektboer m.v.  

c) Ledelsen 

Vi er pt. sluppet for så mange medarbejdere med Corona.  

Vi har lavet nye skemaer – der er nogle mindre rettelser, men ellers er det på plads. 

Læsebåndet fra 8.00-8.30 ændres fra 8.15-8.30 - dels pga. Bustiderne, og dels fordi der er lagt 
for mange timer til undervisning i indskolingen. 

Fra 8.00-8.15 er der selvfølgelig tilsyn i klassen. 
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d) Andre 

Forslag om statistik på hvor meget SFO bliver brugt - træk fra Tabulex. Vi vil gerne sikre at vi 
fortsat har en høj indmeldelsesprocent. Fremlægges på næste møde. 

Det giver rigtig god mening hvis de mindste klasser har tidligt fri fra skole, så der er mere tid til 
SFO. 
3. Godkendelse af tilpasset årshjul / ved Mette  18:05-18:10 
Godkendt 
4. Principper revideres/godkendes:  

a)indtægter, b) forældrerådskassen og c) 
skolebestyrelsens pengekasse 

/ ved Peter  18:10-18:35 

a) indtægter - udsat 

b) forældrerådskassen - udsat 

c) skolebestyrelsens pengekasse - udsat 
5. Principper revideres/godkendes: 

a) åben skole, b) brobygning med Byskovskolen 

/ ved Peter 

 

18:35-18:55 

a) åben skole - udsat 

b) brobygning med Byskovskolen. Princippet renskrives – Jess og Peter underskriver. Der skal 
sættes dato for hvornår princippet er gældende fra – begge bestyrelser skal være enige 
6. Kort om økonomien for 2021 / ved Mette 18:55-19:10 
Intet nyt. Vi afventer opdatering af BMR for december 2021. 

Vi forventer et mindre underskud på kr. ca. 90.000 

Regnskab og forventet budget for 2022 kommer som punkt så snart vi har fået budgettallene. 

Forslag om at skolen tager kontakt til Avnstrup for at fastholde Avnstrup som en del af skolen - 
repræsentant fra bestyrelsen vil gerne deltage. 
7. Tilbagemelding på pkt. fra sidste møde fra 
skolens forældreråd, se bilag 

/ ved Anne 
Gitte og 
Mette 

19:10-19:20 

1. Klasselæreren oplyser så hurtigt som muligt, når en elev forlader klassen. 
2. Vi opfordrer til at kommunikation mellem forældre og mellem personale og forældre fx på 

AUAL indgår i skolebestyrelses princip 
3. Ledelsen er i dialog med medarbejdere og vikarer om brugen af film som pause 
4. Ledelsen kommer med oplæg til princip for vikardækning, se bilag. Ledelsen er særlig 

opmærksom på en specifik klasse og har indskærpe at møder så vidt muligt ikke 
afholdes i undervisningstiden. 

            Princippet skrives rent, og Peter og Jess underskriver. 

5. Læreren melder ud i januar, hvordan spisningen foregår i de forskellige klasser 
6. Lektiepolitik; dette punkt vil vi arbejde videre med i løbet af foråret 
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7. Der er en stor opmærksomhed på udfordringen med hårdt sprog i SFO-tiden. Det har 
været taget op på SFO-møde og der arbejdes videre med udfordringen 

8. Belønningskultur; dette punkt tages op på LM inden sommerferien 
9. Badesituationen; det bliver taget op på løbende. Det var specifikt en udfordring for et 

konkret barn. Denne udfordring er løst, men bliver løbende taget op. 
10. Udenlandstur: Ledelsen foreslår, at ledelsen laver et oplæg til nyt princip for skolerejse 
11. Forældre-rådets-punkt: ledelsen opfordrer til at 3. indgår i indskolingen 
12. Et altid aktivt opmærksomhedspunkt 

8. Evt.  / ved Peter 19:20-19:30 
 

Intet 

 

  



 

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

 

Bilag 1: Skolebestyrelsens årshjul 
21/22    
Dato Tid Møde Årshjul 

1. september kl. 17.30-
19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Valg af formand og Næstformand                                                   
Forretningsorden 
godkendes/revideres 
Økonomi, status 
Årshjul præsenteres 

 

28. september 
kl. 18.30-
21.30 

Skoleforum Skolepolitiske 
mål  

5. oktober kl. 17.30-
19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: 
SFO 
Status på VS 
Trivselsundersøgelse 
Punkter fra forældrerådsmøderne 

 

?. november kl. 17.30-
20.00 

Skolebestyrelsesmøde med 
Byskov (19.00-20.00) 

Principper revideres/godkendes: 
Undervisningsmidler, underretning 
af hjemmet 
Brobygning til overbygningsskole 
Trafik 

 
 

30. november kl. 17.30-
19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: 
Kommunikation med presse, 
arbejdsfordeling, undervisningens 
organisering 
SFO og børnehave 
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Dato Tid Møde Årshjul 

7. december 
kl. 18.30-
21.30 

Skoleforum Forældres 
tilvalg + engagement 
i folkeskolen  

10. januar kl. 17.30-
19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: 
indtægter, åben skole, brobygning med 
Byskovskolen, forældrerådskassen og 
skolebestyrelsens pengekasse 
Økonomi 2021 
Planlægning af næste møde 

 
 

3. februar 
kl. 17.30-
19.30 

Skolebestyrelsesmøde 
med lokale foreninger  

10. februar 
kl. 18.30-
21.30 

Skoleforum om 
elevtrivsel  

10. marts kl. 17.30-
19.30 

Skolebestyrelsesmøde 
med forældreråd og 
det samlede personale 
om ”En Landsby i 
topklasse” 

 
 
 
 
 

7. april kl. 17.30-
19.30 

Skolebestyrelsesmøde 
med forældreråd 

Årsberetning (evt. skriftlig) 
Skolens virksomhed drøftes 
Budget 2022, status og godkendelse 
Principper revideres/godkendes: 
kommunikation mellem skole og hjem, 
sociale medier, Eliteidræt 

 

2. maj kl. 17.30-
19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: BH 
kontakt til forældre ved uheld. BH børn 
på ture, BH børn alene på legepladsen, 
Skolerejser 
Punkter fra dialogmøde 
Bygningsvedligehold og rengøring 
SFO og børnehave 
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Dato Tid Møde Årshjul 

12. maj kl. 18.30-21.30 
Skoleforum Kvalitet i 
SFO  

7. juni kl. 17.30-19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: BH 
samarbejde mellem hjem og 
dagtilbud, BH forældres medvirken, 
BH kost og forplejning 
Timefordelingsplan 
Trafik 

 
 

    
Forældremøder:    
30. august kl. 17.30-18.30 0.-2. klasse  
30. august kl. 17.30-18.30 3.-4. klasse  
9. september kl. 17.30-18.30 5.-6. klasse  
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Bilag 2: Forslag til princip for brobygning med Byskovskolen 
Princip for samarbejdet mellem Kildeskolen og Byskovskolen 
om brobygning mellem 6. og 7. klassetrin/overbygningen på 
afd. Benløse   
  
Princip:  
Princippet skal sikre en tryg brobygning mellem Byskovskolen (og dens to afdelinger) og 
Kildeskolen for at sikre et godt fagligt og socialt skoleforløb for eleverne i 7.- 9. klasse på 
Byskovskolen.   
  
Det sker med udgangspunkt i flg. områder:  
  

1. Eleverne.   
I handleplanen for brobygningen forpligter skoleledelserne sig til at sikre, at de aktiviteter 
som afvikles indeholder både sociale og faglige fællesskaber.  

  
2. Rammer for samarbejdet forældre/skole og mellem forældrene.   
I handleplanen for brobygningen forpligter skoleledelserne til at sikre, at de aktiviteter 
som afvikles indeholder inddragelse af forældrene, som f.eks. forældrekaffe, infomøde mv.  

  
3. Samarbejdet mellem bestyrelser.   
Indholdet på det fælles skolebestyrelsesmøde:  
Evaluering af den netop overståede brobygning foretages i august og fremlægges på det 
fælles sb-møde ultimo september (obs det fælles møde skal flyttes frem)  
Efter første år passer ’rullet’.  
  
Det fælles møde afvikles skiftevis på Kildeskolen (lige år) og Byskovskolen (ulige år).  
Mødeafvikling og udarbejdelse af referat udføres af vært.  
Dagsorden udarbejdes af de 2 formænd i fællesskab og er bestyrelserne i hænde senest 1 uge 
før mødet.  
Dato for det fælles skolebestyrelsesmøde ultimo september aftales af de 2 formænd inden 
evalueringsmødet i juni.  

  
4. Samarbejde mellem ledelserne.  
Skolelederne forpligter sig til at fremlægge kommende skoleårs plan for brobygningen for 
bestyrelsen senest på det sidste skolebestyrelsesmøde inden sommerferien.  
   

Tidsplan  
- August evaluering af brobygningen   
- september Fælles sb-møde  
- Oktober Udmelding om klassedeling/videreførelse senest til efterårsferien  
- Nov. Skoleledelserne danner fælles overblik over 6. årgangs elever med særlige behov.  
- Januar Åbent hus på Byskovskolen  
- Feb/mar Skolernes elevgrundlag for kommende år kendes.  
- Apr/jun brobygningsaktiviteter  
- Jun Plan for kommende års brobygning forelægger  
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Bilag 4: Punkter fra forældrerådet.   
1. Forældrene ønsker hurtigere besked (fra klasselæreren) hvis et barn går ud af klassen eller 
hvis der kommer nye. – Punkt til ledelsen.  
  
2. Findes der nogle almene retningslinjer for Aula og dens brug? Forældrene søger efter svar 
på om situationer som Avnstrup videoen kunne være undgået hvis der fandtes en retningslinje 
fra Aula eller skolen selv. Og denne tydeliggøres ved barnets skolestart. – Punkt til ledelsen.  
  
3. Pause politik. Hvorfor vises der film i spisepausen? Mange forældre ser gerne at pause er 
pause og hvis der skal ”underholdes” kunne alternativet være højtlæsning så ikke blikket taget 
fra maden. – Punkt til ledelsen - stort ønske fra mange forældre om at der ikke vises film. Evt. 
tid til at spise først  
  
4. Vikar situation. Forældrene er bekymrede for om undervisningen forringes grundet mange 
vikardækninger. Udleveres der undervisningsmateriale til vikarerne? Punkt til S.B.  
  
5. Hvor længe har børnene til at spise deres madpakker? Punkt til hvert klasseteam, 
som skriver ud, hvordan det foregår på det pågældende klassetrin.  

  
6. Lektiepolitik. Nogle klasser har ikke og har aldrig haft lektier og andre klasser har mange 
lektier for. Bør der være en lektiepolitik på skolen? Skolereform. Punkt til S.B. efter LU har givet 
deres faglige anbefaling  

  
7. Hårdt sprog mellem børnene. Høres oftest i SFO tid. Punkt til SFO møde.  

  
8. Belønningskultur i undervisning. Forældrene vil gerne have at underviserne bruger andre 
belønninger end slik og film. Punkt til LU – sker hovedsageligt i de mindre klasser  

  
9. Stressede børn ved omklædning og bad efter idræt. Kunne man gå fra lidt før eller bruge 
mindre stressende tilgang. Her er det ikke problematikken om at gå i bad men at skulle skynde 
sig helt vildt meget der fylder. Punkt til LU og debat i S.B. senere omkring hele 
badesituationen  

  
10. Udlandstur: Findes der et beløb forældrene kan/skal gå efter at få samlet ind, eller samler 
man det ind man kan og finder ud af det derfra? Punkt til S.B.  
Forældrene foreslår en form for lille folder som udleveres ved barnets skolestart hvori der står 
beskrevet hvordan og hvem der sparer op til turen (førsteret), hvem der har ansvaret for hvor 
klassen tager hen og hvilket læringsudbytte der tiltænkes ved at tage på turen.  

  
11. Forældrerådet har vedtaget at 2 klasse kan/vil afholde op til 4 diskofester om året for 
indskolingen. Formålet er at have det sjovt. Er der et overskud tilgår de 2 klasses kasse til 
udlandstur. Det er forældrene i 2 klasse der står for det fulde ansvar. Dette ønskes videreført til 
næstkommende klasser som en ”tradition”. Punkt til forældrerådet.  

  
12. Næste gang har vi bl.a. et punkt som hedder gårdvagt. Børnene siger at de har svært ved 
at få hjælp i konflikter i frikvartererne. Punkt til ledelse og L.U.  
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Bilag 5: Forslag til ”princip for vikardækning” 

Principper for vikardækning  

Indledning 

Skolens ledelse har ansvaret for at varetage vikardækning, samt at sikre relevant introduktion af 
vikarer til skolen og rollen som vikar. Skolens ledelse har i samarbejde med de involverede lærere 
ansvar for at sikre relevant kommunikation til vikarer, elever og forældre om vikardækning. 

Overordnet formål med princippet 

Princippet skal sikre, at vi opnår en høj kvalitet i vikardækningen på Kildeskolen. På Kildeskolen 
ønsker vi vikartimer, som eleverne trives i, med fokus på positiv klasseledelse og vi ser hellere 
bevægelse i vikartimerne frem for pasning vha. filmvisning. Vi har et overordnet mål om, at 
elevernes vikartimer varetages af fagligt kvalificeret personale, der tager udgangspunkt i elevernes 
læringsplaner for at sikre kontinuitet i undervisningen. 

• Skolen tilstræber klasseledelse i overensstemmelse med skolens værdigrundlag og 
menneskesyn i undervisningen ved vikardækning 

• Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning og ansætter 
fortrinsvis vikarer, der har interesse inden for lærerfaget og klasseledelse 

• Skolen tilstræber, at vikardækning så vidt muligt foretages af en lærer, eleverne kender i 
forvejen. 

• Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers 
længerevarende fravær 

• Skolen tilstræber, at undervisningen følger en plan udarbejdet af den faste lærer ved 
planlagt fravær 

Ledelsens ansvar 

• Ledelsen ansætter kvalificeret personale til vikardækningen og sikrer en relevant 
introduktion og opkvalificering af vikarer til Kildeskolen, herunder værdigrundlag, 
menneskesyn, klasserumsledelse, faglige redskaber og pædagogisk tilgang. To gange 
årligt indkaldes vikarerne til et kort kursus og dialogmøde med ledelsen 

• Ledelsen sikrer, i samarbejde med lærerne og pædagogerne, at der ligger relevant 
tilgængeligt vikarmateriale, som vikarerne kan lade sig inspirere af, hvis der ikke ligger 
fagligt materiale fra underviseren 

• Ledelsens sikrer, i samarbejde med den ansvarlige for elevrådet, at elevernes oplevelse af 
skolens vikardækning bliver hørt via elevrådet to gange årligt 

Personalets ansvar 

• Ved planlagt fravær tilstræber underviseren at forberede og videreformidle 
undervisningsmateriale til vikaren 

• Underviseren tilstræber at modtage skriftlig feedback fra vikaren efter endt undervisning 
• Underviseren tilstræber at modtage mundtlig feedback fra sine elever efter vikardækning 

Skolebestyrelsens ansvar 
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• Skolebestyrelsen reviderer og fører tilsyn med princippet hvert 2. år. 

  

Princip godkendt på skolebestyrelsesmøde d. ? 
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Bilag 6: Skolebestyrelsens møder 2021-22 
 

1. september Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-19.30 

28. september Skoleforum Skolepolitiske mål kl. 18.30-21.30 

5. oktober Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-19.30 

?. november Skolebestyrelsesmøde med Byskov (19.00-20.00) kl. 17.30-20.00 

30. november Skolebestyrelsesmøde med forældreråd kl. 17.30-19.30 

7. december Skoleforum Forældres tilvalg + engagement i folkeskolen kl 18.30-21.30 

10. januar Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-19.30 

3. februar Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-19.30 med lokale foreninger 

10. februar Skoleforum om elevtrivsel kl. 18.30-21.30 

10. marts Skolebestyrelsesmøde med forældrerådet fra børnehaven og personalet fra både skole 
og børnehave kl. 17.30- 19.30 

7. april Skolebestyrelsesmøde med forældreråd kl. 17.30 – 19.30 

2. maj Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

12. maj Skoleforum Kvalitet i SFO kl. 18.30-21.30 

7. juni Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
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