Skolebestyrelsesmøde på Kristrup Skole
Tirsdag den 24.11.2020 kl. 17.00-19.00

Mødet afholdes on-line via dette link:
https://meet.google.com/cvp-zgjb-sms?hs=122&authuser=0

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: Jeppe, Lea, Asger (Magnus deltog)

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

Referat:

Elever
- Ingen elever deltog fra starten af mødet
Forældre
- Intet nyt
Personale
- Har for første gang haft online undervisning
pga. Corona på nogle få klasser
Ledelse
- Corona-nyt – agerer krisestyringsgruppe så
snart der er Corona på skolen
- Har haft en sundhedsplejerske på skolen på 3
møder til at genopfriske retningslinjer mv. i
fht. Corona for personalet.
- Har god hjælp af kommunens beredskab
- Skolen har et stort arbejde i at opspore
smittekæder – lidt overraskende at det er
skolen, der skal stå for det
- Skolen er meget imponeret over, hvor stor
opbakning der er fra forældrenes side, når vi
skal sende klasser hjem
-

-

Vi får renoveret toiletter i starten af 2021
Vi satser på, at vi får omklædningsrummene
renoveret i 2021, hvis anlægsmidler
fremrykkes
Har haft besøg af brandtilsynet
Dialogmødet med politikkerne er aflyst. Der
skal dog fortsat udarbejdes aftalemål for 21-22.
Mål præsenteres på MED

Pkt. 3
Princip for brug af mobiltelefoner
Kl. 17.25 revideres
- Ny udfordring er brug af
Smart Watches
Pkt. 4
Møde med elevrådene
Kl. 17.50 Tom og AC deltog på møder fredag
den 20.11.

Ændre ordet mobiler til mobiler og elektroniske
devises i princippet

Pkt. 5
Nyt fra skolerådet
Kl. 18.05

Det sidste møde er aflyst – så ingen info herfra

Pkt. 6
Input til årsberetningen
Kl. 18.15
- Ideer til indhold og form
samles

Årsberetning a la Corona-style 
Input og idéer:
- Godt at gøre andet end et skriv
- God ide at bruge billeder med tale henover
- Video max 3 min – evt. henvise til et længere
skriv
Beslutning:
- Samme form som sidste år - Lave en ny
billedserie/video med tale henover
- Der inviteres ikke fysisk til møde om
årsberetningen
- Tekst eller billeder til inspiration sendes til
Tom
- Tages med igen til næste møde

Pkt. 7
Forslag til nye emner, bestyrelsen
Kl. 18.30 ønsker at arbejde med i 2021

Alle tænker til næste møde – tager idéer til punkter
med der

Pkt. 8
Evt.
Kl. 18.45

I fht. ”unge mennesker på skolens matrikel” – SSP er
opmærksom på det.

Tom og Anne-Maries:
- Positiv oplevelse at deltage i deres møde
- De er virkelig engagerede
- De ønsker indflydelse og får det
- Der løses en hel del på selve mødet (praktiske
ting)
- Godt med direkte dialog
- Eleverne fik en forklaring på, hvad vi har
indflydelse på og hvad vi ikke har som skole
(fx har vi ikke indflydelse på skoledagens
længde)

Næste møde bliver et fysisk møde
Kommende punkter:
Matematikvejledning.
Næste møde er den 13. januar
Næste møde – Årsberetningen, emner
til 2021

Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning
Eleverne deltager den første time kl. 17.00-18.00

Husk evt. afbud via AULA

