Skolebestyrelsesmøde på Kristrup Skole
Mandag en 26.10.2020 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 Malthe 6.H)
Afbud: Tom, Anne

Dagsorden/referat:
Pkt.
Emne:
Pkt. 1
Tjek ind
Kl. 17.00
Pkt. 2
Orientering: (O)
Kl. 17.05
- Elever
- Forældre
- Personale
- Ledelse

Referat:

Elever
- På elevrådet er brugen af staniol drøftet (stemt
om at få det fjernet som brug i skolen), der
kommer en opfordring ud til forældrene.
- skift af legepladsområder,
- mangel af sprit i klasserne
Forældre
- Henvendelse vedr. sko i idræt. Ledelsen
tjekket op, og sender fælles besked ud til alle.
- Ønske om mere lys ved Skolegade
- Ønske om at lyset ved fodgængerfelt starter
tidligere
Personale
- Intet
Ledelsen:
- Corona-nyt – vi laver igen mange møder online, forsøger at holde mod og humør højt men
kan godt mærke ”Corona” slider på alle.
Mange aflysninger fx Internat, Lucia,
julekoncert.
- Pædagogisk dag skulle afløse internat. Vores
plan opfyldte retningslinjerne, men vi vælger
at udvise samfundssind og aflyser.
- Informationsmøde for nye forældre. En super
god aften. Afholdt af 3 omgange på samme
dag á 1 time. 50+ deltagere
- (dialog-møde udsat)
- Juleafslutning i kirken 2020 er aflyst, som den
plejer at være. Årgangene aftaler selv med
præsten, hvis/hvordan de ønsker at komme
derop i løbet af ugen op til jul.
- SFO´en er færdigmalet og årgangene er flyttet
hjem igen

Pkt. 3
Udfordring med unge mennesker
Kl. 17.30 der fester på skolen om aftenen og i
weekender.
Bestyrelsen laver en henvendelse til
forældrene i lokalområdet.

Vi har lagt et FB opslag op om, at unge gerne må
benytte skolen i fritiden, men skal passe på skolens
inventar mv.
Skolen har haft en del episoder hvor der bl.a. er kastet
lort ind af vinduerne, lagt en lort i et køleskab, cykler
der bliver ødelagt mv.
Bestyrelsen udarbejder en skrivelse, hvor der appeleres
til at alle passer på vores skole.
Tager kontakt til SØN og TIR for at høre, om der skal
laves et fælles skriv.
Klaus tager kontakt til TIR.
Der udarbejdes et skriv til vores forældre på mødet.

Pkt. 4
Nyt fra skolerådet
Kl. 18.05

Der har ikke været afholdt møde siden sidste
skolebestyrelsesmøde.

Pkt. 5
Skolevej og bustider
Kl. 18.15 Opfølgning fra forældremøde på 3.
årgang.
- Udarbejdelse af et skriv til
kommunen om farlig skolevej
- Er der udfordringer med
bustiderne

Skolevej
Skolebestyrelsen har tidligere taget kontakt til
kommunen vedr. skolevejen.
Det ser ud som om, at der er ved at blive taget tilløb til
optegning af cykelstien.
Bestyrelsen afventer og tager det på møde igen efter
nytår
Bustider
Der er udarbejdet et overblik over bustider.
Konklusionen er, at tiderne ser fine ud både om
morgenen og om eftermiddagen. Der er ikke for lange
ventetider.

Det udarbejdede dokument er gennemgået med diverse
Pkt. 6
Skole-hjemsamarbejdet
Kl. 18.35
- Opsamling på arbejdet fra
ændringer.
sidste skoleår. AC fremlægger Skal fremlægges til personalet
Pkt. 7
Evt.
Kl. 18.55

Intet

Kommende punkter:
Matematikvejledning.
Næste møde er ”jule-afslutning”
Efter nytår – Skolevej. Evt.
henvendelse til kommunen igen?
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning
Eleverne deltager den første time kl. 17.00-18.00

Husk evt. afbud via AULA

