Skolebestyrelsesmøde på Kristrup Skole
Onsdag den 13.01.2021 kl. 17.00-18.05

Mødet afholdes on-line via meet
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: ikke inviteret til dette møde
Afbud:

Dagsorden/referat:
Pkt.
Emne:
Pkt. 1
Kl. 17.00
Pkt. 2
Kl. 17.05

Referat:

Tjek ind
Orientering: (O)
- (Elever)
- Forældre
- Personale
- Ledelse

Forældre
- Intet
Personale
- Intens periode lige nu
- Mange drøftelse bag online
undervisningen (hvor meget skal
børnene være på computer, hvordan når
vi alle børnene, selve undervisningen…)
- Mange personaler har også hjemsendte
børn hjemme samtidig med de skal
forestå undervisningen online
- Stort fokus på at have kontakt med alle
børn
Ledelse
- Se punkt 3

Pkt. 3
Kl. 17.10

Corona
- Orientering om drift og
organisering ifm Corona-skole
- Nødundervisning
- Nødpasning
- Sårbare børn
- Forældre-henvendelser

Vi kan mærke, at vi har mere erfaring i fht.
planlægning.
Ledelsen har teammøder med alle teams hver
uge. Her drøftes alle vinkler ind i
nødundervisningen (undervisning vægtning
mellem at være online eller selvstændige
opgaver– forskel på forventninger til de yngste
og de ældste elever, sårbare børn der skal
undervises på skolen, kontakten til alle børn
arbejdsbyrden mm).
Gradvist vil undersvisningsdelen øges på nogle
af årgangene – i tråd med at alle elever er
kommet på rent teknisk.
Der er stor forskel på, hvilke muligheder
forældrene har for at støtte deres børn i

hjemmeundervisningen. Der er også meget
forskellige forældreforventninger till for og
indhold. Nogle ønsker ikke meget online
undervisning og andre forventer meget. Vi
arbejder på at finde den bedste model på den
enkelte årgang. Vi udvikler mens vi arbejder.
Bestyrelsesformanden har fået 2
forældrehenvendelser om nødundervisning. De
er besvaret af både ledelse og af bestyrelsen.
På baggrund af henvendelserne drøftes
forventninger til og oplevelse af den
nødundervisning som foregår.
Skolebestyrelsens oplevelse af undervisningen:
- Gode og præcise rammer
- Oplever god undervisning
- God instruktion i
undervisningsopgaverne
- God afveksling ml. opgaver med
instruks og arbejde selv
- Gode muligheder for hjælp fra lærerne
- Gode fleksible rammer fx i fht.
lektiehjælp
- Lektier og ugeskemaer har været en god
hjælp i fht. sidste nedlukning
- Positivt at specialklasserne har deres
hverdag og ikke har de store ændringer
Konklusion:
Skolebestyrelsen vurderer, at der foregår den
undervisning som der skal i fht. de forventninger
de har.
Der er lavet en hensigtserklæring i fht, at der
ikke må være andre personer i samme rum som
barnet, når han/hun undervises online.
Hensigten er at
- der ikke skal være børn, der udstilles,
- der er ro til den enkelte elev til at modtage
undervisning samt
- for at ”beskytte” læreren.
Ledelsen laver en ny formulering, når hensigten
genudsendes.
Pkt. 4
Kl. 17.30

Kommende skoleår (D og B)
- Elevtal og oprettelse af 0. klasser
- Opstart førskole

Kommende 0. årgang
- Der er 82 indmeldte børn
- Formentlig 2 omgængere fra nuværende
0. årgang
Der kommer en ny tildelingsmodel, så ledelsen
kan ikke præcist sige, hvordan økonomien vil se
ud, hvis vi vælger at oprette 4 klasser. Med den
gamle model kan det godt kunne ”løbe rundt”

Ledelsen ønsker at oprette 4 klasser. Fordi det
giver de bedste rammer for læring og trivsel
samt mulighed for inklusion.
Skolebestyrelsen bakker op om ønsket om at
oprette 4 klasser.
Forslaget godkendes af skolebestyrelsen.
Førskolen
Vi har spurgt på forvaltningsniveau, om
opstartstidspunktet kan rykkes.
Som det ser ud pt. bliver den ikke rykket.
Ledelsen giver udtryk for en bekymring for, om
opstarten kan blive med samme høje niveau som
tidligere år, men at skolen selvfølgelig vil gøre
hvad de kan, for at det bliver den bedst mulige
start i en Corona tid
Pkt. 5
Kl. 17.40

Nyt fra skolerådet? (O)

Nye vedtægter - det skal fremover være
skolebestyrelsesformændene, der skal deltage i
skolerådet. Det kan ikke være en anden fra
skolebestyrelsen som hidtil.
Orientering givet.

Pkt. 6
Kl. 17.45

Input til årsberetningen
- Skriv medbringes til Tom

De input der er givet er godkendt.
Bemærkninger til input skrives på AULA.
Tom indarbejder dem i årsberetningen.

Pkt. 7
Kl. 17.55

Ansættelsessamtaler
- Deltagelse fra bestyrelsen
(20. og 27. januar)

18. januar – Tom deltager
20. januar – Tom deltager
27. januar – Astrid deltager

Pkt. 8
Kl. 18.00

Evt.

Ingen hærværk på skolen i den senere tid
Uge 5 kommer der 5 lærerpraktikanter

Pkt 9

Godkendelse af kommende
feriekalender

Vi nåede ikke at drøfte punktet
Kalenderen er rundsendt til bestyrelsen.
Skriftlig tilkendegivelse om godkendelse eller
evt. behov for yderligere drøftelse af kalenderen
sker inden den 8. feb.
(ingen indvendingertil kalenderen modtaget)

Kommende punkter:
Matematikvejledning.
Brugertilfredshedsundersøgelse fra
forår 2020
Økonomi – afslutning 2020
Næste møde er den 25. februar

Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning

Husk evt. afbud via AULA

