Kildebjergskolen skolebestyrelsesmøde
DAGSORDEN

Dato: d.24.08.21 kl.
17-20.00
Sted: Kildebjergskolen

Deltagere: Mette Vadsager, Sanne Mortensen,
Semir Demiri, Jan Riise, Jeppe Jakobsen, Lone
Nielsen, Karen Sophie, Flicka Henny Grum, Robin
(Elisabeth) May Madsen, Justin Bloomfield, MetteMarie Noack Lomholt.
Afbud: Ingen

Mødeleder: Jeppe Jakobsen

Tid

Indhold

Formål og det, der skal udrettes.
Sådan gør vi.

Referat

Kl. 17-17.10

Fotografering

Kl.17.10

Godkendelse af
dagsorden
Beslutning
Konstituering

Kl.17.10

Vi tager et foto af Skolebestyrelsen.
Elevrådet får også et punkt til dagsorden.
Dagsorden er godkendt.
Skolebestyrelsen konstituerer sig formelt i den nye
bestyrelse.

Formand: Jeppe Jakobsen
Næstformand: Lone Nielsen
Jeppe er fast mødeleder.

Velkommen til nye
medlemmer:

Kort præsentation af nye medlemmer af
skolebestyrelsen

Alle medlemmer i bestyrelsen præsenterede sig
selv på mødet.

Semir (pædagogisk
leder)
Karen (forælder 0.kl)
Elever:
Flicka 7.G
Robin (Elisabeth) 8.F

Semir laver en kort præsentation af sig selv som
den nye leder for SFO og X-klasse på
Kildebjergskolen.

Drøftelse af ønsker til
Drømmeskolen på
Kildebjergskolen.
Skolebestyrelsens
målsætning for
arbejdet, visioner

Semir, Sanne og Mette fortæller om opstarten
samt en kort introduktion af rammen der arbejdes
med (mest af hensyn til nye medlemmer af
bestyrelsen)

Beslutning

Kl. 17.10-17.30
20 min

Kl. 17.30-18.00
30 min

Referatet læses op efter hvert punkt og
godkendes ved mødets slutning.

•

Kommunikation, hvad arbejder vi videre

•

Kommunikationsmedarbejder Pernille
Haagensen, kan efter aftale deltage på
et Skolebestyrelsesmøde, hvis det
ønskes, det er herefter besluttet at
Pernille inviteres til kommende møde.

Kildebjergskolen skolebestyrelsesmøde
omkring
frihedsforsøget.
Drøftelse
•

med i skolebestyrelsen? (Intern/ekstern,
roller og opgaver besluttes foreløbigt, fx
Facebook, Twitter, elevernes stemme fx
læserbrev? mm)
Hvad skal Skolebestyrelsens rolle være i
forhold til lokalmiljøet? Næste møde.

Hvad ønsker vi at opnå på Kildebjergskolen
med frihedsforsøget, fælles brainstorming:
Elever, lærere og lokalområde:
Oplevelser der sætter spor og bevæger
eleverne
Mere energi
Gladere børn
Overskud
Fordybelse
Skabe sammenhæng
Demokratisk dannelse
Oplevelser der sætter spor
Styrkelse af fællesskabet
Reel medbestemmelse
Motivation, lyst til læring
Forskellige undervisningsformer
Engagement i planlægnings- og udførelsesfasen
Engagement på tværs
Kvalitet, herunder differentieret undervisning
Holddeling
Tilrettelægge hverdagen med nye fællesskaber
også på tværs af skolen, herunder X klassen
”opdage sit nærområde”
Ud af klasseværelset
Bruge lokalsamfundet=lokale løsninger
Nøgleproblemer
Nysgerrig lokalt og globalt på omverdenen

Elevrådet

Elevrådet har afholdt første møde og
konstitueret sig. Der er lavet flg. Brainstorm
over initiativer der ønskes arbejdet med:
•

”Brødre”- projekt – de store
årgange agerer storebror for de
yngre årgange.

Kildebjergskolen skolebestyrelsesmøde
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Sportsturneringer – Eventuelt
efter nytår. Pigehold og
drengehold.
Udeliv er populært i underhuset.
Overhuset er interesseret i at
lave udendørsaktivitet.
En arbejdsdag med elevrådet.
Eventuelt tjene penge som man
kunne bruge til at ”opgradere”
rammerne.
Kreativ fag dag.
De store kommer i Underhuset
og hjælper de yngre f.eks. med
dansk, matematik.
Fodboldturnering hvor man
blander store og små.
Melodi Grandprix
Overhuset – aktivitet som går ud
på kun at tale andre sprog.

• Kommentar:
Dejligt at børnene/de unge tænker
hele vejen rundt – det er skønt.
• Kommentar:
Det er nye tider hvor fokus i den grad
er fællesskab.

Kl. 18.00-18.15
15 min
Kl. 18.15-18.35
20 min
Kl. 18.35-18.45

Spisning
Årshjul for
Skolebestyrelsen
Drøftelse og beslutning
Forretningsorden for
skolebestyrelsen
Beslutning

Mette laver udkast til årshjul for bestyrelsens
arbejde. Årshjulet justeres løbende.
Herunder møderække godkendes.

•

Mette laver udkast til en forretningsorden for
bestyrelsens arbejde.

•

•

Årshjulet for Skolebestyrelsens
arbejde er godkendt.
Møderækken er godkendt.
Forretningsorden for
Skolebestyrelsens arbejde er
godkendt.

Kildebjergskolen skolebestyrelsesmøde
Kl. 18.45
15 min

Eventuelt og tak for i
dag.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Idé: Skal vi invitere forskellige teams
ind i mellem på møderne og høre om
fx temadage?
Det kunne være interessant at
inddrage elevrådet og deres oplevelser
Datoerne for møder for
bestyrelsesmøderne skal lige ses
igennem.
Høringssvar – Vær obs. Der er korte
frister.
Afklaring på søgning af Fonde – kan
man få flere detaljer fremadrettet.
Etiske overvejelser i forhold til Fonde.
Forældrerådet kan måske have en
rolle i forhold til Fonde.
Tale om fælleshistorier – f.eks. et
ungemiljø.
Ros til Sanne og Mette – dejligt at blive
mødt af jer om morgenen

Kildebjergskolen skolebestyrelsesmøde
Underskriftark (underskrives på kommende møde d.22-09.21)
Jeppe Jakobsen

Formand,
Forældrerepræsentant

Lone Nielsen

Næstformand,
Forældrerepræsentant

Karen Sophie Drewsen
JustinAthony Bloomfield

Forældrerepræsentant

Jan Riise Christensen

Forældrerepræsentant

(Robin) Elisabeth May Madsen

Elevrepræsentant

Flicka Henny Grum

Elevrepræsentant

Mette-Marie Noack Lomholt

Lærerrepræsentant

Semir Demiri

Pædagogisk leder

Sanne Mortensen

Pædagogisk leder

Mette Arnth Vadsager

Skoleleder

Møder i
skolebestyrelsen
Vær opmærksom på ny
møderække
24.08
22.09
03.11
08.12
19.01
23.02
23.03
28.04
19.05
15.06

