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Møde i skolebestyrelsesmøde mandag d. 19. april 2021 kl. 17.30-20.00 

(Mødet foregår virtuelt via link nederst i dagsorden.) 

Medl.: 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. 

Matematik- og læsevejleder Marianne Buhl og Emmeline Bolø deltager under pkt. 5. 

 

Afbud: Jakob Stadelund syg, Nina Overholdt 

 

1. Orientering fra Ledelse. 

- Corona-organisering 

5. og 6. kl. kommer tilbage fra onsdag d. 21/4. De skal skiftevis være ude til undervisning en 

uge af gangen. Vi skal stadig holde virtuelle møder, spritte af m.m. 

Vi holder en forårsmotionsdag d. 7. maj. 

- Håndtering af spirestart under corona-retningslinjer ved Anne Gitte 

Vi holder et online forældremøde 21. april for kommende Spireforældre. 

            Den første dag i Spireforløbet er d. 3. maj. Denne dag afholder vi med udendørs aktiviteter 

9-12 med 1 forælder per barn. 

Spirerne får basislokale i SFO 1 lokalet. I SFO tid kommer de i gruppe sammen med 0.kl. 

(1.+2.kl. sammen og 3. kl. i SFO 2 med 4. kl.) 

Der tilknyttes 3 voksne til Spireforløbet – 2 på skema af gangen. Anine, Mads og Tobias. 

 

- Status på fagfordeling 

Første oplæg til fagfordeling er på plads, og det er ved at være klar til at den endelige fordeling. 

Den endelige fagfordeling fremlægges på et bestyrelsesmøde. Forventes færdigt senest medio 

juni. 

 

2. Orientering fra medarbejdere ved Jacob og Anita 

Anita: lærerne er optagede af fagfordelingen. Det er udfordrende at skulle forholde sig til de 

skiftende retningslinjer ift. corona. God stemning, og særligt indskolingen er kommet godt i 

gang under omstændighederne. Dejligt med fredagshygge for børnene. 

-  

3. Orientering fra forældrevalgte ved alle 

Jess: I Ringsted kommune er man ved at kigge på et spændende projekt om en naturpark, som 

vil få tilført særlige midler til dette (Gyrstinge, Haraldsted – meget stort område). 

Cykelstien er ikke kommet i gang endnu. Det skal besluttes om den kommer til at gå på 

nordsiden eller sydsiden. Det er helt sikkert, at der kommer en cykelsti, men det er ikke fastlagt 

hvornår arbejdet går i gang. 

- 

4. Orientering fra elevrådet ved formand og næstformand for elevrådet 
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Kommunen har afsat nogle penge til trivsel – særligt for 5. og 6. kl. Elevrådet har været med til, 

at komme med forslag til hvordan/hvad pengene skal bruges til. 

Derudover har elevrådet talt om hvordan pengene fra Londonturen skal bruges (se punkt om 

sommerhus). 

 

5. Virksomhedsstrategien 2021-2022 (Se vedlagte målsætninger i arbejdsform) 

Der er nedsat en strategigruppe bestående af Robert, Anne Gitte, Anita-trivselsressourceperson, 

Marianne – matematikvejleder og Emmeline – kommende læsevejleder. 

- Oplæg om læse-, matematik-, trivselsstrategien ved Vejlederne – gennemgang på mødet. 

- Oplæg om SFO-Strategien ved Anne Gitte – gennemgang på mødet. 

- Oplæg Strategien for Kildeskolens Profil og Medarbejdertrivslen ved Robert – gennemgang 

på mødet. 

 

Generel kommentar fra bestyrelsen – gerne eksempler på hvad vi vil lave med børnene, navnlig 

Læse/matematik meget hårde Facts/meget er holdt op på test – gerne flere ”bløde” tiltag. 

SFO: ønske om øget kommunikation/lettere tilgængelighed for forældrene til personalet/mere 

information. Har været særligt svært under Corona, men også et opmærksomhedspunkt i øvrigt. 

Medarbejdertrivsel – skolebestyrelsen vil gerne være med til at gennemlæse retningslinjerne i 

personalehåndbogen. Listen over retningslinjer tages med på næste bestyrelsesmøde, vi kigger 

på de overordnede linjer og relevante kommenteres.  

Skolens profil: Der mangler noget om det enkelte barn – noget om helheden om barnet. Der er 

mange fysiske facts – flere bløde værdier/vi rummer mange forskellige børn. Det er vigtigt at 

det fremgår af strategien. ”vi ser det enkelte barn”. Det er børnesynet som skal fremgå, ud over 

de mange gode ting der er nævnt i strategien. Noget om hvordan vi håndterer det sociale på 

tværs af vores små klasser. 

Robert og Anita: Opmærksomhed på at virksomhedsstrategien er et fagligt arbejdsredskab. 

 

6. Debat om 6. klasse 

- Økonomi  

6. klasse har samlet ca. 30.000 kr. til turen. Londongruppen har kigget på forskellige 

sommerhuse, men afventer nærmere info om tidspunkt. Det skal besluttes snarrest – 2 

valgmuligheder om tidspunktet i løbet af næste uge. 

Der udvælges 4 huse i nærheden af aktivitetsmuligheder. Disse valgmuligheder sendes til 

Marianne og Lisbeth.  

- Anvendelse af sommerhus med swimmingpool: Der skal være 2 til stede – 1 i vandet og 1 

på grund, og den ene skal være uddannet livredder, og det kan vi ikke leve op til. Det 

betyder at vi skal planlægge med et hus uden swimmingpool. 

 

7. Budget 2021. (Se vedlagte Kildeskolens bmr 2021) 

- Budget i balance, ændringer i betaling for specialundervisning ift klassetrin vs cpr.numre 

Vi holder månedlige møder med den nye økonomikonsulent for at sikre at økonomien 

holder, og hvordan vi kan arbejde med det. 

Indeværende skoleår ser nogenlunde ud, men vi får ikke et overskud at overføre til næste år, 

og kan dermed heller ikke forudbetale Landsbyhuset. 

Næste år ser det mere stramt ud bl.a. pga. en stor udgift til børn i andre tilbud (overgangs år 

fra en ordning til en anden + en stor udgift pga. ændring i betaling for 

specialundervisningen). Derudover har vi ikke så mange børn fra Røde kors som tidligere 

bl.a. pga. at der i ”coronaåret” ikke er sendt så mange børn i eksterne tilbud. 
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Der er også været en udgift pga. en personalejustering i år. 

Robert indkalder til møde om budgettet. 
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Klik her for at deltage i mødet 

 

Møder i 2020-21.  

26. maj Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 21.00 (I landsbyhuset med lokale 

foreninger og råd) 

17. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

 

 

 

8. Evt.  

- Hvis der er forslag til genåbning (se brev fra borgmester) kan man via linket sende forslag. 

- Køleskabe i klasserne – der kan godt indkøbes køleskabe, men det skal være forældre som 

rengør dem. Hvor kan de stå, og plan for hvordan forældrene kan komme til at rengøre. 

 

- Punkter til næste gang. 

Beslutning om indkøb af køleskabe til elevernes madpakker. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI3YTg1YWMtNGEwYi00YTk2LTgxYjYtNTVkN2NlMTA4YjMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22435b44b5-441d-4d7f-8071-05ec3cc5c4e5%22%2c%22Oid%22%3a%225d6312d8-d030-4e3a-91ed-f045f5945913%22%7d

