
Skolebestyrelsesmøde på Kristrup Skole 
Torsdag den 17.09.2020 kl. 17.00-19.00 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 

Elevrepræsentanter: Lea 6.A, Asger 6.A (suppleant Magnus 6.H) 

 

Afbud: Johan, Michael og Asger 

 

Dagsorden/referat: 

Pkt. 

 

Emne: Referat: 

 

Pkt. 1  

 

Besøg i kolonihaven 

Fremvisning af det færdige hus. 

 

Vi mødes dernede kl. 17.00 

 

Hvis man vil følges eller have et lift, 

mødes man på P-pladsen ved Skolegade kl. 

16.50 

 

Pkt. 2 

 

VAKS. 

Et særligt tiltag for ordblinde elever 

Ved Anja Krogsøe (læsevejleder) 

Anja Krogsøe lavede oplæg om VAKS 

 

V – vælg 

A – af- 

K – kodnings 

S – strategi 

 

Lære at læse -> læse for at lære 

 

Tilbud for elever der er testet ordblinde eller hvor der 

er en stærk mistanke i fht. ordblindhed. 

Elever fra 4. klasse. 

Hver dag kl. 7.00-7.45 i en periode. Vi har 2 hold om 

året, det dækker de elever, der har behov. 

I år er der 2,5 hold, da et hold ikke blev færdiggjort 

før sommerferien pga. corona. 

 

Pkt. 3 

 
Orientering: (O) 

- Elever 

- Forældre 

- Personale 

- Ledelse 

 

Elever 

- Været til møde i Randers fælles elevråd, Lea 

blev valgt til sekretær 

- Elevrådet har været på kursus på 

affaldscentralen – skulle herefter undervise 

videre i klasserne 

 

Forældre 

- Har været med til gode forældremøder: 

 

Henvendelser vedr. bustider, Corona i 

efteråret (hvornår sender man børn hjem), 

drøftelse af informationsstrømmen (udefra) 



på AULA, køleskabsbrug i Corona perioden  

– input til alternativer 

 

Personale 

- Er i gang med at afvikle årgangsteam-dage 

- Arbejdet om indhold til internat 

- God trivselsuge – drøftet +/- i fht. hvornår på 

året den ligger og at alle gerne vil i 

kolonihaven, klubben mv. Dejligt at der var 

sat ekstra midler af til ugen, så klasserne 

kunne komme på tur 

 

Ledelse 

- Affaldssorteringen er i gang – vi øver os 

- Corona – vi holder fortsat fast i de 

overholdelse af retningslinjer og aftaler her i 

huset 

- P-plads – er i gang med at få tegnet på 

omkring p. plads ved Skolebakken 

- Cykelskure – Vi har fået nyt tag på 

- Trivselsuge – super god oplevelse 

- Nyansat pædagog i specialen 

- Maling af SFO og personale køkken 

- Rapport fra Gorm Nielsen og elevprognose 

for Kristrup Skoles skoledistrikt 

- Internat d. 6.-7. november – vi opfordrer til at 

man finder andre pasningsmuligheder fredag 

d. 6. november efter kl. 12.00 

 

Pkt. 4 

 

Nyt fra skolerådet (Jeppe og Astrid) 

 

Første møde 

Handlede meget om høringssvar vedr. den nye 

tildelingsmodellen. 

Drøftelse af, hvor meget skolerne selv kan bestemme 

i fht. budgettet nu og fremadrettet.  

 

Andet møde 

Drøftelse af det nye kommunale budget 21-24. 

Det anses for at være et fredsbudget. Skolerådet 

afgiver ingen høringssvar. 

Der er lavet en portal hvor skolebestyrelserne kan 

finde materiale omkring arbejdet i bestyrelsen og 

tilmelde sig online kurser i bestyrelsesarbejde. 

 

Pkt. 5 

 

Skolevej opfølgning (3. årgang) 

 

Der mangler opstribning på Kristrupvej. 

Vi holder øje med om det kommer. Hvis ikke, tager 

vi kontakt til forvaltningen – i starten af det nye år. 

 

Pkt. 6 

 

Økonomi (bilag eftersendes) 

- Overblik lokal økonomi regnskab 

2020 

Der laves ikke høringssvar herfra på budgettet. 

 

Anne-Marie gennemgår budgettet og forslag til 

anvendelse af ikke forbrugte midler.  

 



- Oversigt over forbrug fra særlig 

pulje til fysiske 

undervisningsmidler 

- Indstilling ift. ønsket forbrug af 

ikke brugt buffer 

- Kommunalt budget 2021-2024 

Bestyrelsen støtter op om ledelsens forslag til 

anvendelse af ikke forbrugte midler fra planlagt 

buffer. 

Pkt. 7 

 
Evt. Stor ros til skolepatruljen 

 

 

 Kommende punkter: 

Skole-hjemsamarbejdet den 26. okt. 

 

Oplæg fra matematikvejlederne 

 

Fælles oplæg/kurser for skolebestyrelsen 

 

Skolevejen og bustider 

 

 

 

 

 

 

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

Eleverne deltager den første time kl. 17.00-18.00 


