
 

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

 

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

Sted: følger 

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: Peter Flensted, Bibi Lejon, Jakob Stadelund 

Mødeleder: Jess Friis 

Referent: Anne Gitte Pedersen 

 

Dagsorden: 
1. Velkomst og lidt aftensmad ved Peter  17:30-17:50 
 

 
2. Meddelelser fra: 

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

alle 18:50-18.05 

 

Jess: forventning om at eksprosionen til cykelstien godkendes på næste møde. Start med anlæg 
i april. Cykelsti til ørslev-vester tages i næste omgang – der arbejdes på sagen. 

Præstegårdshaven er i gang med at blive vedligeholdt – gamle træer osv. fjernes. Ønske om 
anlæg af udendørsscene - der søges penge hos Nordeafonden. Den bliver overdækket og kan 
benyttes til koncerter, skolens brug, udendørs gudstjenester osv. Der skal desuden også søges 
byggetilladelse osv. 

 

Der er planlagt en aften med Standup i landsbyhuset. 

 

Elevrådet: Der er talt om fastelavn - ønske om forskellige konkurrencer/lege.  

Frikvarterne: ønske om aktivitetskasser med f.eks. bolde, sippetove osv.  

Insektboer: hver klasse får bo, som de skal stå for. Derudover kommer der sommerfugleboer. 
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Valg: Ameli formand, næstformand, Mynthe sekretær. 

 

Skolen: Vi har sagt farvel til en lærer, og en ny er ansat. Hun hedder Charlotte, og er 
dansklærer. Hun starter 1. marts. 

 

Vi er ved at få lavet kort over skoledistriktet og hvor vores børn har bopæl i forhold til dette, og 
for at kunne lave strategi for vores profilering fremadrettet. 

 

I vores næste 0. klasse er der 16 børn tilmeldt. Heraf har fire børn forskellige udfordringer, så 
der er søgt midler i mellemløsninger til ekstra ressourcer. 

 

Ros til skolens resultater fra skolecenterchef, skoledirektør og ledelseskonsulent på 
GRUSsamtale.  

 

Corona har fyldt rigtigt meget, de sidste uger, men det har fungeret trods alt, da børn og 
Personale har haft ligget syge samtidigt. Testningen stopper senest 6. marts. 

 

Lego Leage: De gjorde det rigtigt godt, og vandt overbevisende med 3 ud af 4 præmier. Holdet 
brillierede ved at have kontakter til mange i lokalmiljøet/brugt deres netværk. Vi ved i morgen om 
holdet skal til Norge til nordisk Lego Leage, hvor der skal kæmpes med i alt 48 hold. 

 
3. Valg til skolebestyrelsen ved Mette  18:05-18:30 
I løbet af foråret skal der være valg. Der er liste med hvem der er på valg. Hvis der er flere der 
stiller op, end der er behov for, etableres en valgproces. Der kommer besked ud – aftales med 
Peter. Valget skal være afsluttet inden 31. April. 

Jess stiller ikke op igen. 

 
4. Principper revideres/godkendes:  

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

ved Peter  18:30-18:50 

Jess har lavet udkast til vedtægt for forening “Kildeskolens bestyrelse”. Der tilrettes efter 
bestyrelsens kommentarer. Det sendes ud til yderligere kommentarer og efterfølgende 
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godkendelse på bestyrelsesmøde. Når vedtægten er godkendt bortfalder princippet for skolens 
fælles skolekasse og Princip for skolebestyrelsens pengekasse. 

Princippet for forældrerådskasse og princippet for forældreråd samskrives – Mette finder dem 
frem til næste måde. 

 
5. Principper revideres/godkendes: 

a) åben skole 

ved Peter 

 

18:50-19:05 

Princippet er godkendt 

 
6. Økonomi - gennemgang 

a) foreløbigt regnskab 2021 b) budget 2022 

ved Mette 19:05-19:20 

Budgettet er godkendt 

 
7. Evt.  alle 19:20-19:30 
I vinterferien kommer der en ny flagstang.  

Husk at udmelde sampasnings uger for SFO på Aula. 

Husk referater fra bestyrelsesmødet skal lægges på hjemmesiden. 

 

 

 

  



 

________________________________________________________________________________ 
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 flyttet 

10. februar 
kl. 18.30-
21.30 

Skoleforum om 
elevtrivsel Aflyst 

10. februar kl. 17:30-
19:30 

Ordinær 
skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: 
indtægter, åben skole, 
forældrerådskassen og 
skolebestyrelsens pengekasse 

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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19. maj kl. 17.30-
19.30 

Skolebestyrelsesmøde 
med lokale foreninger Flyttet fra 10. februar til 19. maj 
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Dato Tid Møde Årshjul 

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

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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