
Skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 19. februar 2019 kl. 18.30-20.30 i personalerummet  

 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, Lene Wulff Krogsgaard, Michael 

Hee Thiil, Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni,  

Anders Vorum, Anne Lystbæk, Luca 6.B og Laura 5.A 

Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt 

 

Evt. afbud: Henrik 

 

Dagsorden/referat: 

Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 

 

Pkt. 1  

 

Velkommen   

Pkt. 2 

 
Orientering: (O)  

- Elever 

- Forældre 

- Personale 

- Ledelse 

Elever 

- Skraldedagen virkede til at være en succes 

Forældre 

- Skolerådsmøde – referat videresendes til 

resten af skolebestyrelsen 

Personale 

- Ny kollega 

- Har d.d. været i medierne i fht. 

Mentorordning for nye lærere. En god 

historie 

Ledelse 

- Der er aftalt møde med Ejendomsservice 

hvor vi skal prioritere vedligeholdelse, der 

trænger rundt på skolen  

- Måske dialogmøde d 26/3 – besluttes på 

SKU den 5. marts. 

- Forældremøde for Førskolen d.d. 

- Der er ansat en pædagog til specialen 

- Der er genopslag på lærerstilling til specialen 

- Ny skolechef skal ansættes i foråret 

- Skal fortsat lave ansøgning til kortere 

skoledag 

- Ændring på specialområdet er sendt videre til 

Byrådet. – følg med i referater fra de 

politiske udvalg. 

 

Pkt. 3 

Kl. 

18.45 

Udearealer (O og D) 

Tilførte midler til udearealer. 

- Prioriteringer 

- Proces  

- Skolebestyrelsens rolle ift. evt. 

ansøgning hos fonde?  

Vi har fået ca. 800.000 kr. – heraf er der skal-opgaver 

der skal laves og betales heraf 

Vi har tidligere lavet følgende prioriteringer ud fra 

tidligere proces og ønsker fra elevrådene 

(vedligeholdelsesfrie ramper, gynger, udekøkken og 

toiletter i kolonihaven) 

 

Forslag:  

At bestyrelsen søger fonde som tillæg til de ting, vi 

har valgt  



At der nedsættes en arbejdsgruppe, der søger fondene 

(Tom, Anne, Anne-Marie, Astrid, Johan) 

 

Inddrage begge elevråd og personale  

 

Det aftales, at gruppen mødes, når forarbejdet er klar 

 

Pkt. 4 

 
Skolereformen – forlig om ændringer 

er vedtaget (O og D) 

- Ændringer  

- Betydning for os på Kristrup 

skole 

Anne-Marie orienterer om forslaget til ny reform 

Pkt. 5 

 
Forældretilfredshedsundersøgelse (D 

og B) 

Offentliggøres på skolens hjemmeside 

den 18. feb. 

- Gennemgang af rapport 

- Fokusområder vi vil arbejde 

videre med 

- Tilbagemelding til forældre 

Tilbagemelding 

 

Det tekniske 

- Det skal være nemmere for forældre at svare 

– at kunne komme nemmere på 

 

Fokus fremadrettet – forslag til videre arbejde 

- Elevplaner og kommunikation af denne 

- Bevægelse 

 

Til næste møde – hjemmearbejde: 

Alle gennemlæser rapporterne og svar på vores egne 

spørgsmål og finder 3 fokusområder 

 

Pkt. 6 

 
Formandens årsberetning (D og B) 

- Aftaler omkring præsentation og 

kaffedialog for forældre 

  

Super video  

D. 20/3-19 kl. 18.00-18.30 inviteres forældre til møde 

med skolebestyrelsen og se årsberetningen på film. 

AC laver tilmelding på intra 

D. 21/3-19 lægges videoen på Fb, intra mv. 

 

Pkt. 7 

 
Forældrehenvendelse 

- Aldersgrænser for visning af film 

 

Som udgangspunkt må der ikke vises film, der ikke 

overholder anbefalingerne for aldersgrænsen. Der kan 

dog være film/filmklip til brug i undervisningen, der 

undtagelsesvis kan vises, men her informeres 

forældrene på forhånd 

 

Det er vigtigt, at forældre der oplever, at der bliver 

vist film, der er over aldersgrænsen, henvender sig 

med det samme til klasseteamet eller ledelsen. 

 

Tom svarer på henvendelsen 

 

Pkt. 8 Evt. Intet 

 

Pkt. 9 

 
Punkter og aftaler frem til næste møde 

- Budget 2019  

- Skoleåret 2019-2020 

 

 

 

Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning  Husk evt. afbud via intra 


