Hermed fremsendes oplæg til dagsorden til vores årlige fællesmøde.
Forslag til yderligere punkter til dagsordenen fremsendes til doa@ringsted.dk inden onsdag
den 15. februar. Herefter fremsendes den endelige dagsorden.
Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Møde med lokale foreninger onsdag d. 28. februar 2019 kl. 18.30-20.15
Mødet afholdes i mødelokalet ved kontoret på Kildeskolen
Dagsorden:
1. Orientering og nyt
Af hensyn til at vi kan få god tid til at drøfte punkt 2-4, begrænses punktet til 2 min. til hver
forening, råd, virksomhed, medlem

2. Markedsdag 28. maj 2019 på Kildeskolen
3. Gennemgang af sidste års ideer og forslag til samarbejdet og ideer til nye fælles tiltag
mellem lokale foreninger og skole 2019-20.
1.
Ideer og forslag til samarbejdet og fælles tiltag mellem lokale foreninger og skole
2018-19.
•
Lokalråd, Menighedsråd, Tirsdagsklubben, Idrætsforeningen alle kan deltage i
Gyrstinge.dk
•
Forslag til at Bøgebladet kan komme med elever hjem, som ikke bor i Gyrstinge. Det
drejer sig om ca. 25 ekstra blade (der tælles nøjagtigt op)
•
Velkomstfolder til nye forældre om Gyrstinge (Jess) – september
•
Skoven med til lørdagsundervisning – QR-løb – ”Åben Landsby”
•
Infotavlen ved købmanden – flyttes til Kildeskolens gavl
•
Åben skole-idrætsdag-fitenessdag en lørdag med Åben Skole.
•
Kilde-skolens hjemmeside – links til lokale foreninger
•
Invitation til markedsdagen i kommende Bøgeblad. Forældre hjælper med at lægge
invitationen ind i bladet.
•
Tradition med at skolen har en tur med Menighedsrådet fortsætter
•
Musikundervisning på skolen ved Musikskolen
•
Samarbejde mellem skole og kirkekor, der foreslås kirkekor/skolekor, skoleband
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2.
Lokale fælles projekter og tiltag
Sikker skolevej, boldbane, området mellem skolen og kirken, høringssvar m.m.
4. Lokale fælles projekter og tiltag
Status på: Sikker skolevej, boldbane, området mellem skolen og kirken, høringssvar m.m.
5. Rundvisning på skolen
6. Evt.

Venlig hilsen
Kildeskolens Skolebestyrelse
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