Ringsted Lilleskole
Fordi vores børn er vigtige
Ringsted Lilleskole den 20. marts 2022

Indkaldelse til
Fremlæggelse af tilsynserklæring på Ringsted Lilleskole
Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00
Ringsted Lilleskole afholder den årlige fremlæggelse af tilsynserklæring torsdag den 21. april 2022
kl. 19.00 i overbygningshuset.
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder og stemmetællere
2. Fremlæggelse af tilsynsrapport ved tilsynsførende Birk Christensen
3. Valg af tilsynsperiode
Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere en toårig periode
3. Valg af skolens tilsynsførende for den kommende toårig periode (1. august 2022 – 31. juli 2024),
hvis forslaget under pkt. 3 vedtages. Ellers for det kommende år (1. august 2022 – 31. juli 2023),
hvis forslaget under pkt. 3 ikke vedtages.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Birk Christensen
Der er ikke indkommet andre forslag.
4. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Ringsted Lilleskole
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Indkaldelse til
Generalforsamling på Ringsted Lilleskole
Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.20
Ringsted Lilleskole afholder den årlige ordinære generalforsamling torsdag den 21. april 2022 kl.
19.20 i overbygningshuset.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsesformandens beretning
3. Fremlæggelse af den reviderede og godkendte årsrapport til orientering ved
bestyrelsesformanden
4. Fremlæggelse af det vedtagende budget til orientering
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
I henhold til skolens vedtægter er bestyrelsens suppleanter på valg hvert år. De nuværende
suppleanter, Jakob Skriver og Britta Henriksen, ønsker ikke genvalg, da deres børn bliver
afgangselever.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ida Rye Bøgedal og Anne Mette Christiansen til de to suppleantposter. Bestyrelsens motivation for indstillingen er, at begge repræsenterer de yngste
klasser på skolen og derfor er med til at sørge for en bred repræsentation af alle klassetrin i
bestyrelsen samt at begge har erfaring med bestyrelsesarbejde. Der er vedlagt en præsentation af kandidaterne.
Er der andre kandidater, som ønsker at stille op til suppleantposterne, må kandidaturet
med motivation og billede gerne fremsendes til bestyrelsesformanden, Martin J. A. Pedersen, på intra så der inden generalforsamlingen kan udsendes en præsentation.
6. Indkommende forslag.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen (dvs. senest torsdag den 7. april 2022 kl. 19.20). Forslag sendes til
bestyrelsesformanden Martin J. A. Pedersen via Intra.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Ringsted Lilleskole
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Præsentation af kandidater til suppleantposter
Ida Rye Bøgedal

Jeg hedder Ida Rye Bøgedal og er mor til Nohr i 2.klasse, Frej på 5 år
og gift med Benni.
Vi bor tæt på Dagli Brugsen i Høm. Til daglig arbejder jeg som assisterende rådgiver i erhvervsafdelingen i Lån & Spar Bank.
Jeg stiller op som suppleant til bestyrelsen.
Jeg har de sidste 7 år været bestyrelsesmedlem i børnehaveregi,
både kommunalt og de sidste 4 år i den private daginstitution Femstjernen.
Jeg synes det er enormt spændende at være en aktiv medspiller
som forældrerepræsentant i bestyrelsen. Jeg går meget højt op i
fællesskabsånden som Lilleskolen for os som familie indbyder til.
Jeg håber jeg kan bidrage til det fortsatte gode samarbejde mellem
bestyrelsen, skolen og forældregruppen på Ringsted lilleskole.

Anne Mette Christiansen

Jeg hedder Anne Mette, jeg er gift med Henrik og er mor/plejemor
til 3 piger. Nikoline på 8 år som går på skolen i 1. kl., Vanessa på 5 år
- som bliver Spirer på skolen til Maj samt Emilie på 5 år som går i
børnehave i Bengerds Børnehus.
Derudover har jeg 2 bonusbørn på henholdsvis 27 år og 32 år. Vi bor
på landet lidt uden for Vetterslev. Jeg er uddannet som Konditor og
kok, og har derefter arbejdet som kantineleder i 16 år. For 11 år siden startede vi som plejefamilie, og for 9 år siden valgte jeg at skifte
erhverv og gå ‘all in’ som plejeforældre så vi bedre kunne hjælpe og
gøre en forskel for børn, som af den ene eller anden grund ikke kan
bo hos deres egne forældre.
I fritiden har jeg et lille opdræt af selskabshunderacen Bichon Havanais. Jeg går til yoga og nyder at udvikle og plante i vores store
have.
Jeg har kendskab til arbejdet i en forældrebestyrelse, da jeg for 3 år
siden blev valgt ind i forældrebestyrelsen i Bengerds Børnehus og
sidder nu som formand i forældrebestyrelsen. Dette har været super spændende og meget lærerigt. Da jeg for nylig blev spurgt, om
det kunne være noget for mig at blive suppleant i skolebestyrelsen,
var det derfor ikke noget, jeg skulle tænke over så længe.
Jeg vil nemlig gerne være med til at videreudvikle en skole som vi
allerede er meget glade for, og jeg er meget optaget af hele skolestarten. Hvordan kommer vi i øjenhøjde med børn og forældre, så
de indsatser skolen gør sig i forhold til en god skolestart, matcher de
behov, børn og forældre har?
Derudover vil jeg gerne arbejde med at udvikle på det gode samarbejde gennem hele skoleforløbet. Jeg vægter børns trivsel, fællesskab og gensidig respekt rigtig højt. Jeg har den filosofi, at langt de
fleste børn, der har det godt, også præsterer godt. For mig betyder
det, at skolen skal være et godt miljø, hvor børnene føler sig trygge
og trives, så de kan udfolde sig og udvikle sig fuldt ud, så dannelsen
bliver et naturligt element i deres hverdag og som også er en del af
det at gå i skole.
Jeg lægger stor vægt på, at børnene bliver selvstændige individer, at
de opnår en stor faglig kunnen og gode sociale kompetencer, så de
er så godt rustet som muligt til deres videre uddannelse, når de engang forlader skolen. Det bliver en spændende tid for vores Ringsted Lilleskole. Mulighederne er mange, og hvis jeg bliver valgt som
suppleant i bestyrelsen vil jeg gøre mit til at bevare den gode stemning og trivsel, hvor vi alle passer på hinanden.

