
Referat fra SKOLEBESTYRELSES MØDE NR 2

Onsdag den 10. oktober kl. 17.00 - 19.00

Mødet afholdes på Kirkebakkeskolen

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

Carsten, Stine og Liva

1. Velkomst og godkendelse af referat 
TID: 5 min 
Referatet godkendt.

2. Forretningsorden_____________________________________________________
TID: 15 min.
Baggrund: Gennemgang af forretningsordenen for skolebestyrelsen på Kirkebakkeskolen. 
Se bilag 1
Forretningsordenen godkendt.

3. Orientering og økonomi___________________________________________________
TID: 15 min.
Fra skolen: Skoleovertagelsesdag, Teamsparringer/relationskompetence, mobil/skærm 
politik, trafik
Se bilag 2 (budget/økonomi).

Skoleovertagelsesdag den 9. november. Personalet afholder pædagogisk dag omkring 
udviklingen af "professionelle læringsfællesskaber".
Der bliver afholdt teamsparringer i løbet af dette skoleår med ekstern konsulent, og disse 
er godt i gang. Emnet er "relationskompetence/klasserumsledelse f og hvert team 
afprøver aktioner på deres årgang.

Der er blevet drøftet skærm- og mobilpolitik i elevrådet og udviklingsrådet. Dette emne 
skal også tages op i skolebestyrelsen senere på året.
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I uge 43-44 afholder vi endnu en kampagne i ft. "Kiss and ride" og sikkerheden ifm. 
trafikken. Der blev fremført ideer om yderligere elevinddragelse i denne forbindelse.

Budget/økonomi:
Sidste år overførte vi de mulige 4% - næste år forventer vi at overføre omkring 500.000 kr. 
- 700.000 kr.
Vores lønsum er under pres bl.a. pga. overgang fra modtageklasser til hold, så hen ad 
vejen vil der være en tilpasning via naturlig afgang.
Vi har i år prioriteret ekstra trapper til samlingstrappen, ligesom bolde, spil m.m. til 
eleverne til pauserne, en nedkølingsfane til fællesområdet, ny indgang til FABlab og en 
evt. opgradering af computere.
Kantinen er blevet væsentligt opgraderet, hvilket her i opstarten har kostet, men der bliver 
arbejdet på, at det kommer til at køre rundt bl.a. med frivillige.

4. Nyt fra elevrådet______________________________________________________
TID: 10 min
Baggrund: Orientering om elevrådets arbejde (personalets dag)

Liva: Elevrådet har en stand på kulturmessen, hvor man kan levere ideer til elevrådet. 
Salg af trøjer med logo er startet. Der bliver også arbejdet med kantinen i ft. 
portionsstørrelser m.m.
"Personalets dag" forløb godt. Der var tale på trappen, velkomst til alle medarbejdere, 
happenings i klasserne m.m.
Elevrådet arbejder også med mobilpolitikken.

5. Pause med spisning 
TID: 15 min

6. Børne Unge udvalget og Skole og Forældre Vingsted 
TID: 15 min.
Baggrund: Skolebestyrelsen eller dele af den har været til møde med både Børne og Unge 
udvalget og Skole og Forældre-arrangement med Mette W. Flagen. Flvad skal vi være 
opmærksomme på fra møderne?

Michael redegjorde for de tre forskellige møder, der havde været.



Kirstine, Michael og Kirsten deltager i landsmødet sidst i november. Kom gerne med input 
inden mødet, hvis der skal være fokus på noget specielt eller stemmes på noget specifikt. 
Landsmødet skal behandles på næste skolebestyrelsesmøde.

7. Principper for Kirkebakkeskolen__________________________________________
TID: 30 min

Alle læser principperne igennem til det møde, hvor principperne er på dagsordenen. 
De lovpligtige principper kan man læse om i dette link: http://skole- 
foraeldre.dk/artikel/principper-0

Henrik gennemgik nogle af principperne fra hjemmesiden. Skolebestyrelsen foretager 
tilsyn ift. disse principper, og opfølgningen er central.
Vi skal arbejde i cyklusser, så principperne evalueres og revideres løbende.
Nogle af principperne kan nøjes med tilretninger, andre skal vi dybere ind i.
Vi starter med at skrive: "Under revision" på hjemmesiden.
Der skal i dette skoleår bl.a. arbejdes med "Princippet for brugen af digitale medier?) 
Ledelsen og Kirsten kigger på hvilke principper, der trænger til et kosmetisk løft, og de 
kommer med et udspil til prioritering af arbejdet med principperne.

8. Evt.____________________________________________________________________
TID: 15 min
-Husk skolebestyrelsesbillede til facebook "Kirkebakkeskolen skole og hjem".
- Fotograf er bestilt til billede af Kirstine, Michael, Peter, Carsten og Stine til 
hjemmesiden.
- Punkter til årshjul - mobil/skærm politik, trafik, SFO og diverse principper.

Kirsten har modtaget brev omkring snerydning på Kirkebakken. Henrik har rettet 
henvendelse til kommunen om dette. Kommunen er ansvarlig for tilsynet og nogle gange 
er vi i almindelig nabodialog. Vi har forespurgt, om forvaltningsmyndigheden kunne sende 
et venligt brev til grundejerne, inden vinteren sætter ind. Det har vi dog endnu ikke fået 
tilbagemelding på. Kirsten svarer tilbage på henvendelsen.

Referent: Jakob Nielsen
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