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Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 18. november 2021 kl. 17.30-19.30 

(Mødet foregår fysisk i mødelokalet i Landsbyhuset) 

Medl.: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Signe Løvenbalk Hauritz (F), Bibi Lejon (F), 

Anita Nielsen (M), Jakob Stadelund (M), Mette Ploug (L), Anne Gitte Petersen (L), Pernille Patterson (F), Iza 

Quanjer (F). Formand og næstformand for elevrådet. 

Afbud: Pernille Patterson, Bibi Lejon og elevråd 

 

Mødeleder: Peter Flensted 

Referent: Anne Gitte Pedersen. 

 

0. Suppleringsvalg 

Peter har præsenteret for forældrerådet, at der skal være suppleringsvalg. Der skal lægges 

besked på Aula med opfordring til at melde sig. Vi opfordrer et par stykker til at stå som bud på 

medlemmer. Vi vil gerne have 4-5 forældre – 2 bestyrelsesmedlemmer, og 2- 3 suppleanter. 

1. Præsentation og lidt aftensmad 

17.30-17-50      

 

2. Meddelelser 

17.50-18.05 

Opfordring til at sende meddelelser på forhånd, så det kan lægges i referatet – og der så kun 

skal skrives kommentarer derudover. 

a) Skoleledelsen 

Kort orientering om coronatiltag: se bilag,  

Skoleforvaltningen har henstillet til at vi med udgangspunkt i elevernes trivsel, faglige udvikling 

og sundhedsstyrelsens anbefalinger iværksætter de nødvendige coronatiltag. Ringsted 

Kommunes incidenstal er høje hvorfor initiativer er nødvendige. 

Undersøge om forældre kan selvteste? 

 

Mad til SB-møder 

6. klasse laver – i en periode - mad til kommende SB-møder for at tjene lidt til skolerejsen 

 

Orientering om personale 

 1 lærer skal starte uddannelse og går derfor ned i tid per 1.1.22 

 1 lærer ønsker at gå på nedsat tid fra 1.1.22 

 Orientering om hændelse i børnehaven (fortroligt) og orientering om hvilke initiativer vi 

sætter i værk for at sikre personalet er opdateret i forhold til førstehjælp og hjertestarter 

 Lærerpraktikant i uge 47 + uge 2-6 i 6. klasse. Vi vil fremover modtage lærerpraktikanter 1-

2 gange årligt 
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 Den 26.11 siger vi farvel til vores nuværende pædagogpraktikant og den 1.12 siger vi 

goddag til den nye pædagogpraktikant 

 

b) Formanden 

Ingen meddelelser. 

 

c) Elevrådet 

Deltager fra næste skolebestyrelsesmøde 

 

d) Andre 

Iza: 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. 
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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. 

 

3. Evaluering af fælles mødet med Byskovskolens skolebestyrelse/ Peter 
18.05-18.30 

 Input til arbejdsgruppen om samarbejdsaftalen 

 Input til arbejdsgruppen om brobygning 
Vi afventer referat fra mødet? 
 

4. Fremtidens Kildeskole – sammenholdt med skolens virksomhedsstrategi/Mette og Anne 
Gitte 

18.30-19:00 

 Præsentation af forslag om hvordan ”VI” - dvs. skolebestyrelse, forældreråd, lærer, 
pædagog og elever (og på sigt lokalområdet) – gør hinanden bedre og udvikler skolen 
i fællesskab 

 
Opbakning fra bestyrelsen til at arbejde på et fællesmøde med hvordan vi bliver den bedst 
mulige skole, og hvordan vi definerer det. 
Ønske om ligevægt i antal personaler og forældre (fra henholdsvis S.B., børnehavens 
forældreråd, og evt. repræsentanter fra det fælles klasseråd).  
 

5. Tilpasning af skemaer for 2. halvdel af 2021/2022 
19:00-19:15 
 
Grundet personaleændringerne og timer per 1.1.22 vil der umiddelbart før jul blive udsendt 

nye skemaer til de relevante klasser. Pt. ser det ud til, at det betyder:  

 samlæsning af dansk i 3. & 4. klasse 

 læsebåndet 8-8:30 ændres til ”frikvarter” fra 8-8:15, hvilker sikre at alle elever kan 

modtage den fulde undervisningstid, samt at alle personaler kan nå frem med bussen – 

dette vil muligvis først ske til august 

 10-pausen ændres fra 15 minutter til 20 minutter- dette vil muligvis først ske til august 

 Svømning udbydes i valgfagstiden for 4.-6. klasses elever – og IKKE til 0. til 3. klasses 

elever. De tider vi har fået er fordelt på to dage og skolen har ikke økonomiske 
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ressourcer til at tilkøbe bus til to afhentninger. Der ud over vurderer vi at det 

pædagogisk er fremmende at der er noget som de yngre klasser kan se frem til. 

 

6. Kort orientering om økonomi/Mette 
19.15-19.25 
Opmærksomhed om tildeling til tosprogede. 
 
Bilag udleveret på mødet 
Kort orientering 
Økonomien er udfordret næste år, og der er opmærksomhed på hvordan det kan komme til at 
hænge sammen. 
 

7. Eventuelt/alle 
19.25-19.30 
Det planlagte S.B. møde d. 30. november aflyses 
På mødet i februar laver vi en lidt god forplejning, og Peter sørger for en god flaske vin eller to 
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Bilag 

 

Fra i morgen den 17.11 gælder følgende: 

 

Fra på mandag den 22.11 gælder følgende: 

 

Særlig opmærksomhed på håndhygiejne særligt ved 
dagens start og ved skift mellem lokaler 
 

Særlig opmærksomhed på håndhygiejne særligt ved 
dagens start og ved skift mellem lokaler 
 

Samtale med eleverne om de efterhånden godt 
kendte huske regler  
 

Opdeling af morgen SFO 

 Børnehavebørn og skolebørn opdeles, se vagt 
plan 

 SFO1 og SFO2 børn opdeles i morgen SFO’en 
ved 2 borde 

Opdeling af Eftermiddags SFO 

 SFO 1 bliver i og omkring skolen til kl. 17 

 SFO 2 bliver i præstegården til kl. 17, se 
vagtplan 
 

Opdeling af skolegården  

 0-3 kl. i skolegården 

 4-6 kl. i fritter-haven 

Opdeling af skolegården  

 0-3 kl. i skolegården 

 4-6 kl. i fritter-haven 
 

Opdeling af toiletter 

 O klasse er i kælderen 

 1. klasse er på gangen 

 2. klasses toilet ved science 

 3-4 klasse bruger egne toiletter 

 5-6 klasse bruger egne toiletter 

Opdeling af toiletter 

 O klasse er i kælderen 

 1. klasse er på gangen 

 2. klasses toilet ved science 

 3-4 klasse bruger egne toiletter 

 5-6 klasse bruger egne toiletter 

Morgensang aflyst  Elever fra 9år -> opfordres til testning mandage og 
torsdage, se plan 
 

Morgensang aflyst Morgensang aflyst 

Alle medarbejdere som er vaccineret opfordres til 
minimum at blive testet 1 gang om ugen 

Alle medarbejdere som er vaccineret opfordres til 
minimum at blive testet 1 gang om ugen 
 

Alle medarbejdere som ikke er vaccineres opfordres 
kraftigt til at blive testet minimum 2 gange om ugen 

Alle medarbejdere som ikke er vaccineres opfordres 
kraftigt til at blive testet minimum 2 gange om ugen 
 

 


