
 
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 

 
Dato: 06.02-2023 
Tidspunkt: kl. 17.30-20.00 
Mødeleder: Bestyrelsesformanden 

Deltagere: Mette Ploug Nielsen, Anne Gitte Petersen, Signe Hauritz, Astrid 
Mohr, Nadia Svane, Lisbeth Westergaard, Morten Hoffmeier, Peter 
Flensted, Sanne Lindeløv 
Navid Nikkhah 
Elevrepræsentanterne deltager ikke i dag 
 
Fraværende:  

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige 
ansvarlige, gæster og er det til orientering 
(O), drøftelse (D) eller beslutning (B). 

Tid 
 

Referat/Noter 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, 
konklusion på beslutning, angivelse af evt. 
ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af hvem og 
hvordan? 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 
 

5 min Godkendt  

2. Godkendelse af referat (B) 
 

5 min Godkendt  
 

3. Kort orientering (O) 
- Fra skoleledelsen 
- Fra eleverne 
- Fra børnehaven 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 

 

15 min Skoleledelsen: 
Barakkerne i (både børnehave og 5. og 6. 
klasser) får evt. en ny løsning. Vi ved 
mere om 6 uger. 
 
Der kommer ventilation i alle klasser. Uge 
7 bores der huller. Uge 10 installeres 
anlæggene i lokalerne.  
 
I børnehaveklassen kommer der nye 
vinduer, som kan åbnes (det kan de 
eksisterende ikke). 
 
Eleverne: 
Deltager ikke i dag.  
 
Børnehaven:  
Skimmel i børnehaven: Der tages nye 
fysiske prøver af skimmelsvamp i uge 6. 
Cirka primo april 23 får vi et evt. et svar 
på prøverne.  
 
Formanden:  
Intet nyt 
 
 
Øvrige:  
Intet nyt 
 

 

4. Kort evaluering af mødet med 
lokalforeninger. Se referat (O) 
 

10 min Godt møde med godt udbytte. 
  

 

5. Skolen værdigrundlag 
Se bilag (materialet danner 

40 min Gruppearbejde – opdelt i grupper  
Astrid samler op og laver udkast (afsat 40 

 

https://ringstedkommune.sharepoint.com/:b:/s/skolebestyrelse-Kildeskolen/ETOVF390UPlLmyMQ1s5epKUBbKHAlLR3B0gtQYoXWf6Qpw?e=Hhd5xO
https://ringstedkommune.sharepoint.com/:w:/s/skolebestyrelse-Kildeskolen/EXEC0Ol5KcZFkSDvNUVf8vUBXw2lTEvmF2Al-SqPyGqchQ?e=Xleogu


 
grundlag for det værdigrundlag 
som er udarbejdet i 2017) (D) 
 

minutter til drøftelse) 
Folkeskolens formål | Børne– og 
Undervisningsministeriet (uvm.dk) 
 
 
 

6. Undervisningens organisering: 
 
Teamorganisering af lærere og 
pædagoger  

• Behov for tætte teams om 
klasserne   

• Mulighed for at personale 
kan mødes  

• Behov for faglig udvikling 
af lærere og pædagoger  

• Behov for ledelsen 
mulighed for at kunne 
deltager og sparring af 
teams  
(D) 

 

45 min Drøftelse på PR-mødet ca. 16. marts 23 
Opdeling af trin og teams 
2-lærerordning 
Valghold/valgfag/SFO/skole 

 

7.  Traditioner på Kildeskolen 
1. Formålet med at have 

traditioner  
2. Morgensang  
3. Fastelavn  
4. Første skoledag i august  
5. Sidste skoledag før jul  
6. Sidste skoledag før 

sommerferien  
7. Motionsdag  
8. Markedsdag med 

mulighed for at lokale 
organisationer/foreninger 
deltager  

9. Grønt flag  
(D) 
 

45 min  
ad 1 
 
ad 2 
 
ad 3. 
 
ad 4 
 
ad 5 
 
ad 6 
 
ad 7 
 
ad 8 
 
ad 9 

 

8. Børnehave 
3 principper er godkendt  

   

9. Eventuelt (O) 
 
 

10 min    

 
Næste møde d. 30. marts  
Skolebestyrelsen modtager referat af PR-mødet mht. punkt 6 
Nationale test dansk – matematik 
Fortsætter med værdisnak herunder traditioner  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal


 
Kommende møder i skolebestyrelsen: 
Torsdag d. 30. marts 2023 kl. 17:30 – 20:00 
Mandag d. 24. april 2023 kl. 17:30 – 20:00 
Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 17:30 – 20:00 
Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 17:30 – 20:00 
 
 


