
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 16.8.2022 kl. 17.30-20:00 

Sted: mødelokalet på Kildeskolen 

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

Afbud:  

Mødeleder: Peter Flensted 

Referent: Anne Gitte Petersen 

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

 
2. Korte meddelelser fra: 

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

 18:50-18.05 

 

Dialog: 
 

a) Formanden  
Skoleforum: Næste møde d. 8. september omhandler virksomhedsstrategi + 
præsentation af skolerne. Nærmere dagsorden følger. 
Der arbejdes på at der fremadrettet holdes skoleforumsmøder på en anderledes måde - 
nye input til formen. 
 
Årsberetning d. 26. august kl. 11.00-12.00. Vi skal prøve at finde to børn der kan filme. 
 

b) Elevrådet;  
 

a. Morten indkalder til Elevrådsmøde først i næste uge, hvor elevrådet konstituerer 
sig. 
Der er valg i denne uge. 
Elevråd og miljøråd holdes sammen i år. 

 
c) Personalerepræsentanter 

Jakob: SFO – det har været en varm omgang her efter ferien. Vi prøver at benytte f.eks. 
landsbyhus m.m. Derudover er der en del børn, som har krævet ekstra opmærksomhed. 
Lisbeth: Igen det har været rigtigt varmt at starte op. Både børn og voksne skal vænne 
sig til 60 minutters lektioner. Også i skolen er der børn der udfordrer. 



Der er en rigtig god stemning på skolen. 
 
Det kan mærkes rigtigt meget at træerne ud mod boldbanen er blevet fjernet – der skal 
kigges på hvordan der kan laves afskærmning mod solen. 
 

d) Ledelsen 
 

a. SFO, hvordan går det? Emil er ansat i skole og SFOtid, så vi er nu 4 i SFO1 og 2 
i SFO2. Fra december ny studerende i SFO 1. Studerende i 1. praktik her i 
efteråret i SFO2.  

b. Nyt fra børnehaven: Ny rotationsvikar – skulle være 22. august, men ved ikke om 
det kan nås (havde fået en ny, men vedkommende fik fast arbejde). 
Forældrearbejdsdag d. 26. august. 

c. Skolen;  
i. vi er kommet godt i gang. Der er god stemning og godt humør.  
ii. De to nye lærere er kommet godt ind i personalegruppen.  
iii. Husk den 8.9 er der skoleforum 
iv. Ukrainske flygtning i August og Oktober – 5 elever. 
v. Der er stadig asbest i kælderen under børnehaven. Det bliver lavet i 

efterårsferien. Ligeledes bliver det sidste inddækning/rørisolering lavet. 
 

e) Andre 
Signe: er blevet repræsentant i Landsbyhuset. Jakob spørger om det kan lade sig 
gøre at genoverveje om der må bruges rulleskøjter i hallen. 

 

3. Høringssvar KE,  
 

Ved Mette 18:05-18:20 

Hvilket svar ønsker vi?  

Dialog: Vi skal have en mening, da det ændrer på den måde man tildeler ydelser fra KE. 

Det er vigtigt, at vi får tydeliggjort hvad der er vores behov. 

Aftaler: Vi er enige i de angivne standarter. Vi ønsker en plan for hvordan de kan opfylde disse 
krav. Vi vil foreslå, at der bl.a. åbnes for, at der også benyttes eksterne konsulenter. Evt. når der 
er ubesatte stillinger bruge ressourcerne på eksterne konsulenter. 

Hvad kan der gøres, hvis der er truffet en afgørelse om andet tilbud til et barn, men hvor der er 
ventetid – hvad gør skolen i ventetidsperioden? 

Der sendes et samlet hørringssvar fra skole og bestyrelse.  

Signe laver udkast, og sender til Mette. 

 



4. Høringssvar: Budget 2023 

ved Peter 

 

18:50-19:15 

Høringssvar Budget 2023 
Høringssvar https://ringsted.dk/content/forslag-til-budget-2023-2026-i-hoering-0 
Gennemlæsning af forslag om evt. kommentering til revideret forslag. 

Dialog: Der er kommet 4 nye forslag om anlæg.  

 

Aftaler: Vi vil gøre opmærksom på hvad der er kerneproduktet (tegning om konsulentarbejde- 
Peter), og derudover vedhæfte vores bilag fra sidst. 

 

5. Principper gennemgang af principper, 
hvordan vil vi arbejde med dem? 

ved Peter 

 

18:50-19:15 

Udlevering af principper og oplistning 

Dialog: Forslag om ekstra ”bestyrelsesmøde” – frivilligt udvalgsmøde som gennemgår 
principperne og sender oplæg videre til bestyrelsen. Første møde d. 15. september kl. 19.00. 

Ønske fra lærerne om at princippet om skolerejser revideres. 

Der mangler princip for vikardækning. 

Retningslinje for brobygning. 

Ønske om princip? for fremmedsprogede børn – eller skal det ind under f.eks. forældrerådet. 

Aftaler: 

 

6. Invitation til samtaler for morgenåbner 
ved Anne 
Gitte 

19:15-19:45 

Dialog:  

Aftaler: Signe deltager. 

 
7. Budget Mette 19:45-20:00 
Gennemgang af budget/BMR 

- Kort orientering om budget udfordringer eller andet vedr. budget 

Dialog: 

https://ringsted.dk/content/forslag-til-budget-2023-2026-i-hoering-0


Aftaler: ønske om sygefraværsprocenten/vikarforbrug – i forbindelse med budgetgennemgang. 

Ønske om at BMR udsendes eks. hver 2. måned 

 
8. Evt.  alle 19:45-20:00 
Orienteringspunkter: 

Suppleringsvalg: Forslag om at der på de kommende forældremøder er en 
bestyrelsesrepræsentant, som spørger til om der er nogen der kunne tænke sig at være 
suppleant. 0. kl og 3. kl. er der pt. ikke nogen repræsentant fra. Mette sender en liste over 
hvornår der er forældremøder i de forskellige klasser. Hvis der er flere interesserede – over 4-5 
laves der valg, ellers deltager de interesserede alle. Åbent valg – med jer inden d.? 

 

Junglesti – hvad er muligt i forhold til Præstegårdshaven/menighedsråd m.m. 

Der efterspørges antimoppe strategi, ordensreglement, værdisæt – Mette sender 
virksomhedsstrategien. 

 

Forældrerådet skal indkaldes til første møde af skoleleder – efter forældremøderne hvor der er 
valgt repræsentanter. Møde start oktober – mandag d. 3. oktober 17.00-18.00. 
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