Skolebestyrelsesmøde på Kristrup Skole
Torsdag den 25.02.2021 kl. 17.00-19.00

Mødet afholdes on-line
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, Anne-Marie Vitting Christensen,
Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt
Elev-repræsentanter: Lea 6.A, Asger 6.A (suppleant Magnus 6.H)
Afbud: Johan

Dagsorden/referat:
Pkt.
Emne:
Pkt. 1
Pkt. 2

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

Referat:

Elever
- Har ikke haft elevrådsmøde endnu – der kommer
et for de store (on-line) på mandag
Forældre
- Godt intromøde og informativt i fht førskolen
- Oplever 0.-4. årgangs børnene glade for at være
tilbage
Personale
- Det er svært a blive ved med at holde gejsten i fht.
dem, der fortsat er hjemsendt (børn og personaler
på 5. og 6. årgang). De mangler hinanden.
- Det har været positivt for 0.-4. årgang, at komme
tilbage på skolen.
- Begge steder går der meget tid med at organisere
og sørge for at trivslen er i fokus.
Ledelse
- Ny arbejdstidsaftale er i hus. Ledelsen er ved at
lave en skoleplan, procesplan, opgavebeskrivelser
mv.
- Venter fortsat på at få meldt ressourcer ud
- Vi har ansat én til sørge for undervisningen for de
sårbare børn på 5. og 6. årgang her på skolen
- Der er fokus på indsatser i fht. sårbare børn
- Oplevede også at førskolemødet var positivt
- Mange medarbejdere på skolen har været med i en
skridt-konkurrence
- Stor ros til forældrene i fht. trafikken på vores
parkeringspladser om morgenen – det fungerer
bare 
- Der kommer et test-center på skolen til personalet
2 gange om ugen

Pkt. 3

Pkt. 4

Pkt. 5

Pkt. 6

Pkt. 7

Se ledelsens informationer under punkt 2
Corona (D)
- Evaluering af situationen
lige nu samt opstarten for 0.4. kl.
- Fremadrettede indsatser?
Økonomi – afslutning 2020 (D og Gennemgået og godkendt
G)
bilag
Forslag til at bruge noget af overskuddet til dækning af at
sende lærere på årskursus (få et ekstra linjefag).
Dette godkendes af bestyrelsen.
Se også Pkt .7
Skolebestyrelsens årsberetningen
- Invitation laves til online dialogmøde med forældre

Nyt fra skolerådet (O)
- Suppleant?
- Kommende mødedatoer
(12/5, 8/9 og 8/11)
Kommende skoleår (D og B)
- Elevtal og oprettelse af 0. klasser
- Opstart førskole
- A20, ny arbejdstidsaftale for
lærerne

Videoen er klar
Invitation til online møde laver Anne-Marie
Tom sender lidt tekst hertil
Mødet bliver den 23. marts kl. 17.00
Jeppe er suppleant for Tom

Elevtal og 0. klasse
Vores tal til indskrivning har været lidt et rod i år. Dags
dato er vi på 79 børn.
Ledelsen ønsker, at dele dem i 4 klasser, selvom vi kun får
tildeling til 3 klasser.
Bestyrelsen bakker op omkring dette ønske.
Opstart førskole
Planlægningen har været i gang længe
Vi laver den bedste udgave for førskolen – Corona style
A20
Processen er i fuld gang

Pkt. 8

Brugertilfredshedsundersøgelse
bilag

Ledelsen har fået udarbejdet en rapport for Kristrup Skole
Kommentar til diverse spørgsmål:
Skolen
1. spørgsmål
- Svært at se bag om besvarelserne når vi ikke kan se
kommentar – hvis der har været det
2. spørgsmål
- Ingen kommentar
3. spørgsmål
- Skabe ro og orden i klassen er mindre positivt – det kan
dog være svært at vide hvad forældrene svarer ud fra
(hvad eleverne fortæller)

- Hvad er forventningen i fht. ro i klassen og hvad er uro?
- Godt valg at vi laver 4 klasser til kommende 0.
- Opstarten på morgenstunden er et godt håndtag i at få ro
i klasserne
- Hvad siger elevernes brugertilfredshed ind i dette punkt
- Besvarelserne ”hverken tilfreds/utilfreds” skal man have
et fokus på
- Vigtigt at arbejdet omkring punkterne er i et samarbejde
mellem hjem og skole
4. spørgsmål
- I princippet det spørgsmål forældrene reelt kan svare på
5. spørgsmål
- Der er samlet set flere, der er utilfredse
- Vigtigt område og vigtigt altid at have fokus på
- Anti-mobbe strategi
- Et punkt der altid er fokus på fra lærere og pædagoger
- Et godt punkt evt. at arbejde videre med
6. spørgsmål
- Ros til ledelsen
7. spørgsmål
- Samlet set er 80% tilfredshed ok
SFO
1. spørgsmål
- Tidligere indsats har været opmærksomhed
omkring kommunikation og aktiviteter
- Konflikthåndtering er et af vores indsatsområder
for hele skolen
- Oplever samarbejdet som positivt
- Oplever informationsdelen som positivt
2. spørgsmål
- Samlet set ser det fint ud

Punkter der skal arbejdes videre med i både skole og SFO:
-

Pkt. 9

Personalesituationen (O)
Ansættelser

Pkt. 10 Evt.

Fokus på håndtering af drilleri og mobning

Har haft en del ansættelser på det sidste
Orientering givet

Ønsker støvsugning som en del af online undervisningen


Nyt møde d. 22.03.21 flyttes til d. 23.03.21 – starter med
Kommende punkter:
Matematikvejledning.
årsberetningen
Skoleårets planlægning
Næste møde er planlagt til den 22.
marts. Overvej inden møder, om det
kan flyttes til den 23. marts
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning
Husk evt. afbud via AULA

