
Referat fra SKOLEBESTYRELSESMØDE 10.

Tirsdag den 8. oktober kl. 17.00 - 19.00 

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

Deltagere: Birgitte, Henrik, Jakob, Kirsten, Inge, Julia, Kirstine, Michael, Carsten, 

Stine, Peter, og Patrick.

Fraværende: Hjalte

1. Velkomst og godkendelse af referat______________________________________
TID: 5 min
Godkendelse af referat. Velkomst af elevrådsformand Patrick 
Referatet godkendt

Princip 0:
Kirsten læste op.
Kirsten laver årsberetning på skrift. Opbakning til dette. Denne rundsendes, og man kan i 
skolebestyrelsen kommentere på den.

2. Forretningsorden_____________________________________________________
TID: 10 min.
Baggrund: Gennemgang af redigeret forretningsordenen for skolebestyrelsen på 
Kirkebakkeskolen.
Se bilag 1

Den tilrettede forretningsorden blev vedtaget.

I denne forbindelse i forhold til høringssvar, der skal afgives:
Forvaltningen foreslår, at der foretages et valg, som gælder 2 år ad gangen. (Man kan 
godt vælges flere gange i træk.). Henrik kommer med udkast til høringssvar (vi opfordrer 
til, at nogen overlapper for at sikre kontinuiteten. Vi foretrækker selv at kunne afgøre 
længden af valgperioden.
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3. Orientering fra elevrådet__________________________________________________
TID: 15 min.

Fra Elevrådet: Orientering om elevrådets arbejde. Personalets dag den 4. oktober, 
konstituering af nye elevråd (Det store og Det lille elevråd), kampagner i løbet af året mv.

Patrick Fornal-Friis (9.z) blev præsenteret som elevrådsformand og skolebestyrelsen 
præsenterede også sig selv for ham.

Patrick fortalte om Personalets Dag, hvor elevrådet pyntede op dagen forinden. På dagen 
mødte elevrådet sammen med medlemmer fra skolebestyrelsen tidligt op, gav krammere 
samt uddelte frugt og kage fra Rema 1000 og Lagkagehuset. Næste år skal det lille 
elevråd inddrages mere. Og måske årgangsforældrerådene. Elevrådet laver en "køreplan" 
til næste år.

I løbet afåret vil elevrådet arbejde på at forbedre skolen for eleverne, kigge på 
muligheder og indsamle ideer.

4. SFO____________________________________________________________________
TID: 20 min
Baggrund: Skolebestyrelsen vil meget gerne følge og støtte op om udviklingen i SFO og 
Klubben. Linnea (daglig leder af SFOen) og Michael (pædagog tilknyttet Klubben) kommer 
og fortæller om arbejdet i SFO og Klub.
Se bilag 2 - tidspunkter for SFO-forældreråd

Michael/Linnea:
-Linnea fortalte om besøget i Øster Starups SFO. De har et specielt mindset ift., hvordan 
de går til eleverne og aktiviteterne.
-Der arbejdes på at vi rykker i samme retning - bl.a. vha. konsulent, der laver 
reflekterende samtaler omkring læringsmål.
-Vi arbejder med den gode overgang mellem skole og sfo. Afkrydsning, mad samt info og 
valg af aktiviteter foregår nu i klasserne. Indtil videre har det haft en god effekt på 
børnene.



-Der arbejdes med konflikthåndtering og udvikling af børnenes sociale kompetencer. 
Møderne handler meget mere om grupper af børn, specielle tiltag, det gode 
børnefællesskab. Hvorledes er vi med til at få skabt de gode relationer børnene imellem? 
-"Prøv at gå i SFO": Forældrearrangement for kommende forældre - dette har givet god 
respons. Der arbejdes i SFO-forældrerådet, hvor der er 5 forældre nu, hvilket er dejligt.

Klubben:
Der arbejdes med at gøre klubben mere interessant.
Michael: Vi har åbent Indhold: airhockey, bordtennis, hjemkundskab og sløjdlokalet 
benyttes.
Mandag: Hjemkundskab/sløjd (faglokaler).
Firsdag: Almindelig hygge.
Onsdag: FabLab (hvor der bl.a. arbejdes med makey-makeys).
Forsdag: Den kreative dag.
Fredag: Spilleklub.

Eleverne er meget med på råd ift. aktiviteter, og de voksne har noget i baghånden.

Der har også været overnatning for 28 klubbørn (aftensmad, hygge, natløb)
24 overnattende børn - stor succes.

5 klubaftener fordelt hen over året (bowling, brætspilsaften, svømmesalen, m.m.).

Hele ideen er at få flere børn til at komme i klubben i 3.-5 klasse, hvilket giver gode 
fællesskaber.

Man kan altid prøve at gå i klub for en dag ad gangen, tage venner med osv.
Forslag: Performerholdets filmhold kunne lave reklame om klubben.

Det overvejes om proceduren kan ændres, så man skal melde sig ud i stedt for ind.

5. Forældremøde på Kirkebakkeskolen

TID: 20 min
Baggrund: Siden sidste skolebestyrelsesmøde, har vi i udviklingsrådet og på 
udviklingsmøde med alle ansatte arbejdet med skabelonen til Det gode forældremøde. 
Vi ønsker skolebestyrelsens kommentarer til vores forslag.
Se bilag 3.



Der blev kommenteret på teksten til "det gode forældremøde". Skolen arbejder videre 
med dette skriv.

6. Budgetopfølgning/økonomi_______________________________________________
TID: 10 min.
Baggrund: Gennemgang af budgettet pr. september 2019 
Se bilag 4.

Vi ser ud til at gå i et lille minus (mellem 20.000-100.000 kr.)
Vi har overordnet set færre elever i år og næste skoleår. Prognoserne viser flere elever fra 
2021 og fremefter. Vi holder igen med udgifterne den kommende tid (genansættelser).

Flere elever uden for distriktet er en løsning.

Vi vil gerne have endnu flere i SFO'en.

Vikarudgifterne er mere end halveret. Fil gengæld har vi ansat godt og vel.

7. Blå Mandag_____________________________________________________________
FID: 20 min
Baggrund: 7. årgang har været i dialog omkring en Blå Mandag for alle elever. Kirsten har 
taget initiativ til møde for alle forældre på skolen den 1. oktober. Skolen har været 
repræsenteret ved Henrik, som har talt ind i fællesskabet på årgangen.
Tilbagemelding fra Kirsten og Henrik

Kirsten redegjorde for mødet. Det inkluderende fællesskab er tanken. Der er lavet 
afstemning om, hvorvidt det er præsterne eller forældrene, der arrangerer dagen. Kirsten 
er også i dialog med Flældagerskolen/Bredballe Privatskole.

8. Orientering fra Skolen__________________________________
FID: 15 min 
Baggrund:
Fra skolen: Aula - procedure og iværksættelse fra mandag uge 43,



Fra SFO:
Fra Forældreforeningen: Valg til bestyrelse?

-Mandag i uge 43 opstarter Aula.
- Linnea sender mødeindkaldelse til SFO-forældrerådsmødet. SB vil have skiftende 
deltagere på disse møder.

9. Evt._________________________________
TID: 5 min
- Nyborg (Skoleforældre konference)

Stine, Carsten og Kirsten tager til Nyborgmødet.
Næste møde 5. december

Referent: Jakob Nielsen


