
Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 18.11.2019 kl. 17.30-20.30 i personalerummet 

 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, Klaus Kildahl, Michael 

Hee Thiil, Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Laura og Frederikke 

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

 

Afbud: Johan, Anders 
 

Dagsorden/referat: 
Pkt. 

 

Emne: Referat: 

 

Pkt. 1  
Kl. 17.30 

Tjek ind 

 

 

Pkt. 2 

Kl. 17.35 
Orientering: (O) 

- Elever 

- Forældre 

- Personale 

- Ledelse 

Elever 

- Ønsker en anden slags fodboldmål. (gitter 

i stedet for net) 

- Ønsker nye regler om at sætte taskerne 

ude, så ingen elever bliver på gangene om 

morgenen, når man ikke må. Drøfter sted 

til at sætte taskerne, og hvordan elevrådt 

kan arbejde med emnet 

- Skrive brev i fht. affaldssortering 

- Fælles elevråd aflyst pga. for få tilmeldte 

 

Forældrene 

- Når elevrådet har skrevet brev, støtter 

bestyrelsen op om dette og udarbejder 

ligeledes et 

 

Personale 

- AULA  stadig lidt frustrationer, men vi 

ser lys forude. 

 

Ledelse 

- Der er afsat 450.000 kr. på næste års 

budget til skoleområdet til arbejde med de 

FNs 17 verdensmål   

- Der er bestilt 2 fuglerede-gynger 

- Vi henter tilbud på underlag til  

svævebanen. 

- Stor besparelse på Ejendomsservice 

hvilket betyder store ændringer for os 

- Juleklippedag den 29. nov. Vi glæder vi 

os til dagen. Det bliver æbleskiver til alle. 

- I gang med Professionel kapital  

- APV for alle offentlige ansatte i 

kommunen sidst i november 



- Er i gang med MUS (Medarbejder 

Udviklings Samtale). Ledelsen er ude og 

se undervisning inden samtalerne 

- Startet op på Co-teaching i 

undervisningen. En særlig tilgang, når der 

er to professionelle i undervisningen 

sammen. 

Pkt. 3 

Kl. 17.50 

Kommunikationsstrategi fremlægges, 

kommenteres og godkendes 

Strategien er godkendt 

 

Strategien skal være dynamisk - derfor 

arbejder Anne-Marie videre på strategien med de 

nye input fra skolebestyrelsen.  

Tages med på næste skolebestyrelsesmøde 

 

Fremadrettet ønskes et punkt på dagsordenen 

omkring brugen af sociale medier og hvad vi 

gerne vil kommunikere mere af/anderledes 

fremadrettet, samt branding af skolen. 

Pkt. 4  

Kl. 18.05 
Information om opstart af Kristrup 

aktivitetsgruppe udsat fra sidste møde 

 

Tom, Anne, Johan, Klaus og Anne-Marie mødes  

1 time før næste skolebestyrelsesmøde d. 15.01.20 

(mødes kl. 17.30) og lægger en plan for, hvordan 

det startes op mv. 

Pkt. 5 

Kl. 18.20 
Spisning   

Pkt. 6 

Kl. 18.45 
Skole-hjemsamarbejde. (D) udsat fra 

sidste gang. 

Videre arbejde 

Bilag 2: opsamling på post-its fra P-mødet.  

Bilag 3: handleplan for arbejdet med 

temaet. 

 

Bestyrelse arbejder med forældrevinkelen 

ift. 

Tema 1: kultur og 

Tema 2: Forventninger 

Der er arbejdet med kultur og forventninger 

 

Der arbejdes videre på næste bestyrelsesmøde 

Pkt. 7 

Kl. 20.15 

Ansættelsesudvalg Anne-Marie orienterer om processen. Tom er 

tilknyttet. 

 

Pkt. 8 

Kl. 20.25 
Evt. Skolerådsmødet onsdag d.20.01.19 – Jeppe kan 

ikke – ingen kan træde i stedet 

 

 Kommende punkter: 

Trivselsmåling 2019 (Feb.) 

Fraværsprocedure elever 

Udarbejde en strategi i fht. brugen af sociale 

medier og hvad vi gerne vil kommunikere mere 

af/anderledes fremadrettet. Branding af skolen 

Videre med skole-hjem-samarbejdet. 

 

Årsberetningen 

 

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

(Eleverne deltager fra kl. 17.30-18.45) 


