
Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 15.01.2019 kl. 18.30-20.30 i personalerummet 

Opstartsmøde for Kristrup aktivitetsgruppe udsat – der aftales et nyt mødetidspunkt 

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, Laura og Frederikke 

Afbud: Tom kommer lidt senere 

 

Afbud -  

 

Dagsorden/referat: 

Pkt. 

 

Emne: Referat: 

 

Pkt. 1  
Kl. 18.30 

Tjek ind 

 

 

Pkt. 2 

Kl. 18.35 
Orientering: (O) 

- Elever 

- Forældre 

- Personale 

- Ledelse 

Elever 

- Ønsker en kunstgræsplæne, vandautomat til 5. 

og evt. 6. årg. 

- Har snakket om fodboldturnering i 

frikvartererne for mellemtrinnet i foråret 

- Snak om at søge penge til vandautomat (ARLA-

fond) 

- Ønsker gårdvagterne er mere over det hele  

- Ønske om at bruge gymnastiksalen i 

frikvarterene – (AC: Det tages med til 

koordinatormøde for personalet 

- Har lavet et brev til politikkerne i fht. 

affaldssortering. Martin Pehrson (står for 

elevrådene på skolen) giver bestyrelsen besked, 

når brevet er klar, så de kan sende deres brev 

samtidig. 

 

Forældre 

- Orienterer om at forældre til børn i 6. klasse har 

modtaget brev om fordboldlinjen på NØR og om 

at gå i 7. klasse 

- Referatet fra Skolerådsmøde sendes rundt til 

skolebestyrelsen 

 

Personale 

- Mange studerende pt. – det er dejligt med ekstra 

liv på skolen 

- Der er ansat i de opslåede stillinger 

 

Ledelse 

- Grundet flere ressourcer i specialen har vi ansat 

1 lærer og flyttet en pædagog fra almenen 

- Forringelse i adgang til bus (bilag). Kan fx ikke 

bestille til en hel årgang af gangen eller komme 

afsted fra morgenstunden… 

Hver årgang laver et skriv om deres oplevelse – 



de sendes samlet til forvaltningen og 

busselskabet 

- Parkering omkring skolen. Henvendelser fra 

naboer om, at der parkeres foran deres 

indkørsler mv. Opfordring om at vise hensyn 

kan evt. tages med i årsberetningen 

- Kvalitetsrapporten kommer den 27. januar og 

skal behandles i bestyrelsen senest den 7. 

februar. Der indkaldes til ekstra møde i 

bestyrelsen for at udarbejde svar på rapporten 

- Besøg af arbejdstilsynet i SFO. Godkendt med 2 

vejledninger (temperatur i 

forberedelsesrummene og vand indtrængen fra 

loftvindue i Kometen). Dette er givet videre til 

Ejendomsservice, da det er deres opgave at få 

det iorden. 

- Der er lavet APV (ArbejdsPladsVurdering) 

 

Pkt. 3 

Kl. 18.50 

Timefordelingsplan (B) bilag 1 

Ændret en smule fra sidste år. 

Anne-Marie gennemgår planen. 

 

Der er en overgangsordning 

Ledelsen foreslår, at vi fortsætter 

svømmeundervisningen i stedet for én lektion UUV på 

mellemtrinnet.  

Dette godkender bestyrelsen. 

 

I Håndværk og Design får vi udfordringer i fht. lokaler. 

Ledelsen ønsker at kunne arbejde frit med denne 

udfordring. 

Dette godkender bestyrelsen. 

 

Pkt. 4  

 

Kl. 19.05 

Affaldssortering ønskes 

- Input til brev 

- Hvem formulerer brevet? 

Input 

- De 17 verdensmål 

- Elevrådet arbejder også med det 

 

Nanna laver et udkast  

 

Pkt. 5 

Kl. 19.20 
Skolebestyrelsens årsberetning 

- Brainstorm emner der 

skal med 

- Fordeling, hvem skriver 

hvad 

- Plan for udarbejdelse af 

film 

Note 

Pkt. 6 

Kl. 19.35 
Skole-hjemsamarbejde. (D) 

udsat fra sidste gang. Bilag 2 – 

noter fra sidst 

Videre arbejde – samme 

skabelon som sidst. 

Bestyrelse arbejder med 

forældrevinkelen ift. 

Anne-Marie skriver på tavle og tager billede heraf. 

Næste gang aftales konkrete tiltag ud fra arbejdet med de 

4 temaer. 



Tema 3: samarbejde omkring det 

enkelte barn 

Tema 2: samarbejde omkring 

fællesskabet. 

(På kommende møde 

konkretiserer vi) 

Pkt. 7 

Kl. 20.20 

Evt. Der er kommet mail med forespørgsel om samarbejde på 

tværs af bestyrelserne. 

Bestyrelsen deltager ikke. 

Pkt. 8 

Kl. 20.25 
Kommende punkter: 

- Trivselsmåling 2019 

(Feb.) 

- Fraværsprocedure elever 

- Økonomi, afslutning 

2019 og budget 2020 

- Konkrete handlinger ift. 

skole-hjemsamarbejdet 

Principper ifm. Skoleårets 

planlægning 

 

 

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

(Eleverne deltager fra kl. 18.30-19.30) 


