Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 25.03.2020 kl. 20.00-21.00
Vi mødes i ”Google-meet”

Kristrup Skole
Skolegade 4
8960 Randers SØ
Telefon + 45 89 15 41 41
kristrup.skole@randers.dk
www.kristrup-skole.dk

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,

EAN-nr: 5798004311004

Afbud: Laura og Frederikke er ikke indkaldt
Dagsorden/referat:
Pkt.
Emne:
Pkt. 1

Referat:

Tjek ind – siden sidst.
Ekstra mundgodt næste gang vi mødes fysisk 
- Hvordan oplever vi alle
Forældre oplevelser
hverdagen med
- Det kan være svært, som forælder at følge med
skolelukning, nødpasning og
på AULA, der skal sorteres i informationer
fjernundervisning
- Børnene klarer det fint
- Idé: et klasseteam laver et dokument, der er
gældende for hele ugen
- Det svinger med motivationen for børnene
- Kan være svært at hjælpe, når man selv skal
arbejde
- Super godt når lektierne ligge i MU. Der hvor
lektierne plejer at ligge.
- Der er meget forskel i fht. børnenes alder
- Omstændighederne taget i betragtning, går det
fint
- Rigtig mange tilbud forskellige steder fra – på
nettet. Stor opgave i at sortere
- Godt med konkrete opgaver – ”slaveopgaver”
- Idé: ikke alle lærere skal lægge alt på samtidig –
koordinere og sortere
- Børnene savner fællesskabet
- Har oplevet at der manglede UV i
nødpasningen. Så der skulle laves skolearbejde
hjemme bagefter.
Personale oplevelser
- Forsøger at rette ind efterhånden, som vi alle
bliver mere okay med situationen
- Forsøger at koordinere de opgaver, der lægges
ud
- I starten fungerede Min Uddannelse/MU ikke,
så mange gik lidt i panik og lagde en masse ud
på AULA

-

Laver tidspunkter hvor eleverne kan få hjælp
Videomøder som dette møde
Er bekymret for de børn der ikke har
muligheden for hjælp hjemme eller ikke kan
tilgå fx computer

Ledelsens oplevelser
- Kaffemøde hver morgen for hele
personalegruppen
- Møder med alle teams i kommende uge for at
høre hvordan det går og afstemme
- Holder en del virtuelle møder
Pkt. 2
Skolebestyrelsens årsberetning Den kan laves færdig i løbet af næste uge
- Aftale om færdiggørelse og Anders sender til bestyrelsen inden den lægges op
Kl. 20.15
udsendelse til forældre.
Den lægges op i næste uge OG igen når vi møder i skole
igen.
Pkt. 3
Kommende skoleår. O, D og B
- Procesplan for skoleårets
Kl. 20.20
planlægning (
- Elevtal og antal klasser på
årgangene efter
sommerferien (B)
- Ressourcetildeling (nyt
bilag)
- Principper gennemgås og
revideres
A) Fagfordeling,
B) Klassedannelse - skal
rettes, C)
Klassesammenslag/deling
- Brug af vejledere – skal
godkendes. (B)
- Fodboldlinje-mini (O)
- Skema til ønske om
afkortning af skoledagen. –
der skal laves en udtalelse
fra bestyrelsen
- Internat i 6.-7. nov. 2020 (O)
(bilag sendt ud i AULA, med den
tidligere dagsorden den 9. marts)

Ressourcer
Vi får tildelt væsentlig flere ressourcer i fht. sidste år.
Dette skyldes især vores inklusionsindsats, derfor flere
midler til inklusion på skolen.
Vi skal ansætte 5 lærere og 1 pædagog.
Forflyttelsesrunden
I år skal de skoler der skal have medarbejdere skal lave
stillingsopslag. Disse slås op interne i en frivillig
forflyttelsesrunde på alle skolerne i Randers. Alle kan
søge stillingerne.
Herefter går den traditionelle forflyttelsesrunde i gang.
Deling af kommende 1. klasse
Ledelsen ønsker at dele nuværende 0. klasser til 4
klasser. Der er pt fyldt helt op på nuværende klasser og
vi har ønsker om mulighed for tilgang udefra.
Mindre klasser vil give os bedre mulighed for at lave
støtte for elever med udfordringer, og vi har råd til at
gøre det. Vi vurderer, at det er et godt tidspunkt at lave
delingen, fordi alle elever i forvejen skal lave nye
relationer til de nye lærere.
Bestyrelsen godkender ønsket og støtter op om det.
Der er MED-møde i morgen for personalet. Og møde
med årgangsteamet på fredag omkring hvordan vi laver
en god proces
Ledelsen satser på at få information ud til forældrene
inden weekenden. Der vil blive indkaldt til
forældremøde for årgangens forældre, når vi igen
kommer på skolen.
Principper
Princip for fagfordeling godkendt

Princip for klassesammenlægning og klassedeling
godkendt
Princip for klassedannelse godkendt
Vejledere
Brug af interne vejledere på Kristrup Skolen skal
godkendes i Skolebestyrelsen.
Det er hermed godkendt.
Fodboldlinje-mini
Starter op på prøve i maj (hvis alt er normalt igen) på 4.,
5. og 6. årgang. Mødetid 6.30-8.00 én gang om ugen.
I næste skoleår bliver det et tilbud for 5.-6. årgang– vi
har en lærer og en pædagog der vil stå for det.
Kortere skoledag
Bestyrelsen ønsker at vi søger om kortere skoleuge for
mellemtrinnet igen i år.
Begrundelse
- Støtter op om skolens ønske,
- Ønsker kortere uge, så eleverne har mere
energi i fht. deres fritid,
- Ressourcerne skal bruges på holdtid i dansk og
matematik
- Det styrker undervisningen
Anne-Marie laver et udkast og sender det ud til
godkendelse, inden ansøgningen sendes
Internat
6.-7. november 2020.
Skolen lukker kl. 12.00
Bestyrelsen bakker op om internatet

Pkt. 7
Ca. kl.
21.00

Evt. og tak for i aften

Affaldssortering
Der er ved at komme skub i den sag. Godt arbejde fra
bestyrelsen og elevrådet.
Næste møde er flyttet
Afholdes mandag 27. april kl. 18.30-20.30

Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning G= Til godkendelse

Husk evt. afbud via AULA

