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Møde i skolebestyrelsesmøde mandag d. 9. november 2020 kl. 19.30-21.30. 

(Mødet udvidet med en halv time grundet mange punkter) 

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

(F), Tina Lone Hansen (F), Nina Overholdt (F), Anita Nielsen (M), Jakob Stadelund (M), Robert Hessner 

(L), Anne Gitte Petersen (L), Pernille Patterson, Iza Quanjer (F). Formand og næstformand for elevrådet  

 

Afbud fra Nina overholdt, Jess Friis og Iza Quanjer 

 

1. Orientering fra Ledelse. 

- Virtuelle skole-/hjemsamtaler 

Det bliver en blanding af virtuelle møder og møder med faktisk fremmøde, alt efter 

forældrenes ønsker. 

- Nye medarbejdere og opsigelser 

1 lærer har sagt op – dels pga. at hun har fået arbejde nær sin bopæl og med fuld flextid. Der 

er ansættelsessamtaler i november, og ansættelse pr. 1. januar.  

1 pædagogmedhjælper (Lærke) starter i SFO snarest i vikariat – kommer på besøg i morgen. 

(Stillingen hvor Lene er lånt ud til skolen frem til sommerferien). 

- Forventet elevtal til kommende 0.klasse. 

Ca. 18 elever indtil videre. 

- Økonomi 

Opretholder et overskud på 451.000 pt. Vi betaler så meget vi kan i indeværende budgetår, 

og søger om at få overført resten, da der er forventet en del udgifter til børn i andre tilbud. 

- Aflysning af arrangementer 

Diverse arrangementer ifm julen må desværre aflyses pga. Corona retningslinjerne. 

Ligeledes er det svært når bestyrelsen ikke kan mødes med fysisk fremmøde. Man lærer 

ikke de nye i bestyrelsen at kende på samme vis.  

Generelt har Kildeskolen opnået et rigtigt godt ry, som vi nyder godt af i forhold til 

indskrivning af nye elever. 

- Indmeldte i SFO og BH. 52 i SFO 1, 29 i SFO 2, 34 i Børnehaven 

 

2. Orientering fra medarbejdere 

Stemningen god på førstesalen. Der er gang i mange gode tiltag – eks. Troldeprojekt i 0.kl + 1. 

kl.  

Der afholdes ugentlige Coronamøder, hvor Robert + TR + AMR sikrer at retningslinjerne følges 

på forsvarlig vis. 

Skolecenterchefen og børnecenterchefen har bevilliget morgenbrød og frokost en gang om ugen 

for at anerkende den indsats personalet gør i denne tid. 

I tilfælde af Corona udbrud her på Kildeskolen skal skoleleder sammen med kommunens folk 

og styrelsen for patientsikkerhed, vurdere hvem der har været nære kontakter, og hvem der 

hjemsendes indtil der foreligger en negativ test. Det er kommunens sundhedstjeneste der i 
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samarbejde med skoleleder og skolecenterchef der træffer beslutning om eventuel nedlukning af 

klasser, årgange mv. 

Forslag om at undersøge på mulighed for mobilt testcenter ved corona-udbrud på Kildeskolen 

Jakob: Forslag om at SFO lokalet kunne rykkes til bibliotekets lokaler, da det kunne være en 

mere central placering. 

3. Orientering fra forældrevalgte 

-  

4. Orientering fra elevrådet 

-  

5. Referat af Peters møde med formand for Byskovskolens skolebestyrelse. /Peter 

Evt. mødes med byskovskolens bestyrelse d. 3. februar. Lars (formand) for bestyrelsen har aftalt 

at der laves et udvalg af forældre fra henholdsvis Kildeskolen, afd. Asgård og afd. Benløse for 

at lave forslag til principper for samarbejdet mellem bestyrelserne. Fra Kildeskolen deltager 

Peter og Bibi. 

 
6. Endelig godkendelse af principperne for børnehaven: 

- Bilag: Forældres medvirken i dagtilbuddets hverdag. 

Princippet er vedtaget. 

 

7. Visning af film i undervisningen /Signe 

Signe: Der er en opfattelse af at der vises en del film i undervisning, og i frikvarterer. 

Anita: Det er ikke hendes opfattelse, at der bliver vist film i en stor del af undervisningen. 

Undtagen når det er undervisningsrelateret. Det er vigtigt, at film bruges som et bevidst redskab, 

og til rette aldersgruppe. 

Robert: hvis man oplever at der bliver vist film, så spørg lærerne i hvilken relation der er blevet 

vist film. Vikarer skal ikke vise film medmindre det indgår som en del af den planlagte 

undervisning og det er godkendt af enten lærer eller ledelse. Lærerne vurderer til dagligt, 

hvornår det er relevant at vise film 

Signe: ønsker en generel debat om hvornår der vises film. 

Bibi: Enig med Signe. Det er vigtigt, at film vises efter et bevidst valg, og som henvender sig til 

den rette aldersgruppe. 

Peter: I stedet for at spørge lærerne hver gang der vises film, kan bestyrelsen have en drøftelse 

uden at der laves et egentligt princip. 

Jakob: Det er ikke hensigtsmæssigt at der i spisefrikvarterer vises eks. Youtube. 

Anita: Igen en vurdering af om det kan være relevant at se Youtube, og lære børnene at være 

kritiske over for det de ser. 

Robert: Der vil blive en generel drøftelse i læregruppen. Det tages op på et senere 

bestyrelsesmøde. 

 

8. Seksualundervisning /Signe 

I bl.a. 3./4. kl. er der en del af børnene der ikke ønsker at tage bad efter idræt.  
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Anita: Vi er tilmeldt uge 6, hvor der bl.a. tales om kroppen, og hvordan vi alle ser forskellige 

ud. Der er en stadig større grad af kropsforskrækkelse – også blandt de helt små. 

Robert: Det er helt generelt et stadig større problem, at børn og unge i kraft af diverse medier 

har et ”skævt” billede af hvordan man skal se ud. Vi forsøger, at få så mange som muligt til at 

gå i bad, men der kommer ikke noget godt ud af tvang. 

Anita: vigtigt at vise kroppe er forskellige og det er helt naturligt. 

Jakob: Det er ikke muligt bemandingsmæssigt, at sætte børn til at lave andre ting hvis de ikke 

vil gå i bad. Det er grænseoverskridende, hvis man skal tvinge nogen til at gå i bad – bedre hvis 

man kan få gjort det rart og naturligt at gå i bad efter gymnastik. 

Robert: der undersøges blandt idrætslærerne hvor stort problemets omfang er. 

 

9. Orientering om cykelstier/Jess 

Jess er til møde om det nu. Næste år skal der arbejdes på at der etableres cykelsti på det 

resterende stykke. 

 

10. Kildeskolens virksomhedsstrategi 2020-2021/Robert 

Det er en fireårig periode virksomhedsstrategien er lavet for, så dette er en justering af den 

eksisterende. Der er bl.a. forskellige tiltag i læsestrategi, og i matematik. 

Der er også beskrivelse af varieret undervisning, herunder valgfag. Derudover i 

teknologiforståelse – der er sat lydisolering op i Sience, så lokalet kan udnyttes langt bedre. Der 

indkøbes nyt Lego bord, der indkøbes desuden drone og 3d printer. Der oprettes valgfagshold. 

Trivsel arbejdes der også videre med, herunder elevinddragelse. 

Inklusion: Der kører flere projekter på kommunalt plan. Bl.a. et om mellemløsninger, hvor der 

arbejdes med hvordan der kan laves ordninger, hvor børnene kan blive i skolen i stedet for i 

diverse vidtgående specialtilbud. Der arbejdes også på en lokal mellemløsning på Kildeskolen. 

Det er en stigende problemstilling – også økonomisk. 

Kommentar: husk også fokus på de børn der ligger højt fagligt – løfte de gode. 

 

11. Budget 2020-21./Robert & Anne Gitte 

Herunder udgifter til vidtgående specialundervisning. Solidt overskud og ny forventning til 

2021. 

Se under punkt 1 

 

12. Møder i 2020-21. 

30. november (rykkes til december) Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 

3. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00  

4. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 

22. marts  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 med lokale foreninger 

27. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  

26. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

17. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 
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13. Evt.  

- Punkter til næste gang. 

Opfølgning på bad efter idræt 

Film i undervisningen 

 

 


