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Skolebestyrelsesmøde vedr. brobygning mellem Byskovskolen og Kildeskolen 

onsdag den 10. februar 2021 kl. 18:30-19:30 

Mødet afholdes via Microsoft Teams 
 

Ordstyrer: Lars Vestergaard 

Tilstede:  

Kildeskolen: Anita Nielsen (Medarbejderrep.), Anne Gitte Petersen (Sfo leder), Bibi (Forældrerep.), 

Jakob Stadelund (Medarbejderrep.), Jess Friis (Forældrerep.), Pernille (Forældrerep.), Peter 

Flensted (Forældrerep.), Signe (Forældrerep.), Tina (Forældrerep.), Robert (Skoleleder) 

Byskovskolen: Jacob Jensen (Forældrerep.), Kim Larsen (Forældrerep.), Martin Kofoed 

(skoleleder), Mette Sømod (Medarbejderrep.), Nanna Tang (medarbejderrep.), Sira (afdelingsleder), 

Philip Wandell (Forældrerep.), Emmeline Bolø (Forældrerep.) 

Afbud:  

Referent: Emmeline Bolø 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt. 

 

2. Drøftelse om synspunkter på samarbejde mellem Byskovskolen og Kildeskolen 
- Der kvitteres for det gode samarbejde, der er påbegyndt mellem Kildeskolen og Byskovskolen. 

- Det fungerer rigtig godt med det udvalgsarbejde der pågår. Det giver løbende dialog mellem skolerne. I 

udvalget sidder pt. Peter Flensted (Kildeskolen), Bibi (Kildeskolen), Lars Vestergaard (Byskovskolen) og 

Emmeline Bolø (Byskovskolen). 

- Enighed om, at Kildeskolen og Byskovskolen er gensidigt afhængige af hinanden. 

- Kommentar vedr. sampasning i SFO’en i sommerferien. Der mangler skilte så man kan finde vej, og når 

man kommer udefra, er det godt at blive taget godt i mod og evt. vist rundt. Ofte er sampasning i SFO’en 

et første indtryk af Byskovskolen til elever og forældre på Kildeskolen. 

 

3. Beslutning om klassedannelse i udskolingen 
- Drøftelse om fremsatte forslag 

- Afgivende lærere ønsker at lave en grundig overlevering til de modtagende lærere på Byskovskolen afd. 

Benløse. Dette tilgodeses i princippet. 

- Sidste sætning ændres, så det er tydeligt, at det er den enkelte elevs klassetildeling, der kan klages over. 

 

- Afstemning mellem fremsatte forslag 
- Forslag 1 godkendes enstemmigt. 

- Forslaget redigeres ift. den sidste sætning, det endelige princip offentliggøres. 

 

4. Virker brobygningsaktiviteter 
- Corona spænder lidt ben for de almindelige brobygningsaktiviteter. 

- Der tænkes lige nu i alternative digitale brobygningsaktiviteter, som fx kan være elev-til-elev 

rundvisninger mm. 

- Lærerne kan inddrages i denne proces. 
 

- Ros for de aktiviteter der har været med Henrik Leth (både før og efter klassedannelserne). 
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- Ros for stjerneløbet på afd. Benløse. 

- Arbejdsgruppe: Robert (Kildeskolen), Thomas (afd. Asgård) og Sira (afd. Benløse) er i gang med en 

proces, hvor der tales om, hvordan brobygningen kan blive endnu bedre. Det kan fx være ”Fem 

fantastiske dage”, så der fx grundigt kan præsenteres valgfag. 
- Har brobygning relevans i 4. og 5. klasse? Det er af stor betydning for 6. klasserne (både elever og lærere) 

og det er rigtig godt at kende datoerne i god tid. 

- For Kildeskolens elever er det vigtigt, at brobygningen begynder midt i 5. klasse, da det er bestyrelsens 

erfaring at tanker omkring udskolingsvalg starter der. Derfor vil brobygningen gøre Byskovskolen til det 

naturlige valg. Datoerne skal være udmeldt i efteråret. 

- Forslag om, at brobygnings aktiviteterne foregår på afd. Benløse, da det er der eleverne nu engang skal gå 

i udskoling. 
 

- Hvordan kommer vi videre? Når arbejdsgruppen har holdt møde vedr. brobygning, så kan 

skolebestyrelserne orienteres, så informationerne gives videre. Skolebestyrelsesudvalget bidrager gerne 

med forældreinput.  

 

- Ønske om, at lærerne inddrages i processen vedr. udvikling af brobygning. 

 

- Sira indkalder til møder. 

 

 

5. Eventuelt 
- Ønske om, at der informeres om systemer som fx e-protokol, inden eleverne starter i 7. klasse. Det kan 

være en slags håndbog. 

- Der indkaldes til nye fællesmøde mellem Kildeskolen og Byskovskolen i september 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 


