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Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 7. juni 2022 kl. 17.30-19:30 

Sted: mødelokalet på Kildeskolen 

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: Bibi Lejon 

Mødeleder: Peter Flensted 

Referent: Anne Gitte Petersen 

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

 
1. Konstituering ved Peter  17:30-17:50 
Formand: Peter er valgt  

Næstformand: Signe er valgt 

Tavshedserklæring: alle forældrevalgte skal skrive under. (Bibi ikke tilstede) 

 
2. Meddelelser fra: 

a) Formanden  
b) Elevrådet 
c) Ledelsen 
d) Andre 

alle 17:50-18.05 

 

a) Formand 
Intet 
 

b) Elevrådet – der skal helst vælges nye repræsentanter hurtigt efter skolestart i august. 
Ikke til stede 
Jakob fortæller, at elevrådet bl.a. gerne vil være med i planlægningen af sidste skoledag. 
 

c) Ledelsen 
• Asbest i rørene i kælderen i den gamle bygning. Vi er stadigvæk i 

undersøgelsesfasen. Vi melder mere ud om resultaterne i næste uge 
• Skemaprocessen er i fuld gang, vi er færdige inden sommerferien 
• Vi deltager i to KL-projekter, mellemløsninger og Kvalitet i SFO 
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• Ukraineklassen fortsætter, organiseringen er ikke på plads. Vi søger en vikar for 
det kommende halve år og forventer at det er på plads til august’ 
Vi sender datoen ud, og skal have repræsentanter med fra bestyrelsen. 

• Spirerne, der er ekstra personer på - vi har lavet en ansøgning på ekstra ressourcer 
til det kommende skoleår. Der er en stor gruppe af velfungerende elever og en lille 
håndfuld udfordrede elever 

• Vi har talt videre om hvilke opgave som vi gerne vil have hjælp til. Det ville være 
en kæmpe hjælp hvis en eller flere af jer ville skrive nyhedsbrevet til skolens 
elever og forældre. 
Virksomhedsstrategien sendes ud til bestyrelsen. 
Hjemmesiden trænger til en opdatering. 
 

d) Andre 
Sanne: hvem har ansvaret for at få informeret om nye børn/fraflytninger? Det kan både 
være besked fra klasselærere og fra ledelsen. 
Underretninger: det er dybt fortrolige informationer. Vi søger at støtte familierne så godt 
som muligt. 

           Jess: cykelstien – der er afsat markering til hvor cykelstien skal være. 

 
3. Opsamling på møde med foreningerne ved Mette 

og Peter 
18:05-18:20 

Peter: god idé med ”åben landsby” – bestyrelsen kunne være tovholdere/igangsættere på 
projektet. 

Jess: Lokalrådet bakker op om ”åben Landsby”. Derudover har vi en sø/et lokalområde som vi 
(skolen) ikke benytter særligt meget – det kunne sagtens være mere. Markedsdagen kunne 
skolen godt være tovholdere på, uden at skulle stå for det hele. 

Forslag: der nedsættes et udvalg der kan arbejde videre med idéer fra PR-mødet, og koble det 
med eks. åben landsby, markedsdag m.m. Evt. først fra skoleåret 23/24. 

Husk at skrive i Gyrstinge kalenderen. 

Opfordring til at der er en repræsentant fra skolen/bestyrelsen i Landsbyhuset – Signe og Nadia 
vil gerne deltage – prøve at være med på et par møder. 

 
4. Budget ved Mette 

og Anne 
Gitte 

18:30-18:40 

Budgetterne er ikke opdateret for maj endnu. Der skrives til bestyrelsen, hvis der er ændringer i 
det forventede oplæg. 

Spørgsmål om budget til klasserne: Klasserne har ikke et særskilt budget til indretning/hygge 
m.m.  
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Den enkelte klasses forældre kan godt i samarbejde med lærerne bidrage til indretning i 
klasselokalerne. 

Der kan evt. søges fonde til udemiljø. 

 
5. Principper 

a. Sociale medier 

b. Elite idræt 

 18.40-19.00 

Udsat  

 
6. Punkter fra dialogmøde og processen 
fremover 

Vi arbejdere videre i processen mod at: 

Nedsætte udvalg om trafik 

Nedsætte udvalg om læring 

ved Mette 19.00-19.15 

Udsat 

 
7. Godkende skemaprincipper og lokaleplan  
  

Ved Mette  19.15-19.25 

Der er lavet et oplæg til kalender for næste skoleår. 
Mette informerede om principperne bag skema og teams.  
Lærere og klassepædagoger inddeles i to teams – indskoling og mellemtrin. Det evalueres blandt 
lærerne til december. 
Der arbejdes desuden med ”få lærer” princip. 
 
Bestyrelsen godkender skemaprincippet, men ønsker evaluering i forhold inddelingen i teams, og 
at klasselærerne derfor ikke følger klassen fra 1. kl. til 6. kl. 
 
  
8. Evt.  alle 19.25-19.30 
Bestyrelsen vil forberede principperne ved nogle åbne principudvalgsmøder, hvor der arbejdes 
med principperne, som så fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmøder. 

Der laves en liste med bestyrelsens mailadresser, så der fremover kan sendes dagsordner m.v. 
på mail, i stedet for på Aula. 
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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 

 

5. maj kl. 17.30-
20:00 Skolebestyrelsesmøde 

 
 
 
 

 
19. maj kl. 17.30-

19.30 
Skolebestyrelsesmøde 
med lokale foreninger Flyttet fra 10. februar til 19. maj 
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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 

 
 

    
  

 


	Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 7. juni 2022 kl. 17.30-19:30
	Dagsorden:

