
Skolebestyrelsesmøde på Kristrup Skole 
Tirsdag den 23.03.2021 kl. 17.00-19.00 

Mødet afholdes on-line via dette link: 
https://meet.google.com/yyx-wmgr-prx?hs=122&authuser=0 

 
Deltagere: 

Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, Klaus Kildahl, Nanna Thorn 
Poulsen, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Laura og Frederikke 
Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt 
Elev-repræsentanter: Asger 6.A  
 
Afbud: Michael, Lea 
 
Dagsorden/referat: 
Pkt./ 
ca.tider 
 

Emne: Referat: 
 

Pkt. 1  
Kl. 17.00 

Skolebestyrelsens årsberetning 
Og dialog med skolens forældre 
On-line. Alle forældre er inviteret ind 
via ovenstående link 

- Velkommen ved Tom 
- Skolebestyrelsen årsberetning 

vises (AV) 
- Dialog med forældre 

Video med skolebestyrelsens årsberetning blev vist 
på et onlinemøde. 
Der var 12 personer udover Bestyrelsen der deltog. 
 
Der bliver kvitteret for videoen, at det var online og 
de emner Skolebestyrelsen har haft på programmet i 
2020. 
Især sikker skolevej og parkeringspladsen på 
Skolebakken blev nævnt som positive tiltag. 
 

Pkt. 2 
Kl. 17.30 

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

Elever 
- Intet nyt 

 
Forældre 

- Formand og næstformand er kontaktet i fht. 
at deltage i et kaffemøde med Steen 
Bundgaard 

 
Personale 

- Skal i gang igen med ny planlægning for 5. 
og 6. klasserne 

- Børn og lærere glæder sig til at komme 
tilbage på skolen 

- Skole-hjem samtaler er afholdt on-line for 
nogle årgange og det har fungeret fint – en 
overvejelse værd om det er noget, vi kan 
fortsætte med 
 

Ledelse 
- Personalet har fået påskeæg i år som tak for 

indsatsen under Corona.  
- 5. og 6. klasserne har fået lidt penge til 

aktiviteter. 



- Vi er frustreret over, at vi er på ”bagkant” i 
fht. at få økonomien udmeldt, det er svært 
at overholde tidsfrister ift. forflyttelser mv. 
  

Pkt. 3 
Kl. 17.45 

Opsamling på dialog med forældre 
- Hvad giver det anledning til? 

Positivt at se så mange deltog ift. andre år 
 
Overvejelse værd om det er formen fremadrettet 
skal være online 
 
Måske være tydeligere på dagsordenen fx at der er 
mulighed for spørgsmål, dialog 
 
Måske bruge on-lin-metoder til at holdeflere 
dialogmøder hen over året. 
 
God måde at komme nærmere på forældrene og for 
forældrene til skolebestyrelsen 
 

Pkt 4 
Kl. 18.00 

Corona (D) 
- Evaluering af opstart med 5. og 

6. årgang 

Fra eleverne 
- Dejligt at se folk igen i stedet for at sidde 

foran en skærm 
- Gode til at overholde restriktionerne 

 
Fra skolen 

- 2 klasser af gangen på en dag 
- Dejligt at få dem tilbage  
- De er i Klubben og på skolens udearealer. 

(Kolonihaven var stadig for mudret)  
- Skal i gang med næste åbningsplan for 5. 

og 6. årgang – De skal komme hver 2. uge 
- Møde i vores egen krisestyringsgruppe på 

fredag 
 
Forældrene 

- Børnene er glade for at se venner og får 
mere energi 

 
Pkt. 5 
Kl. 18.10 

Nyt fra skolerådet (O) 
- Nyt initiativ til bestyrelser: 

”Skolebestyrelsesunivers” 

En videns portal for skolebestyrelser 
Tages på igen på næste møde 

Pkt. 6 
Kl. 18.15 

Kommende skoleår (D og B) 
- Ansøgning om kortere skoleuge 

for mellemtrinnet 21-22 
- UUV - svømning 
- Så langt er vi med planlægningen  
- Skoleplan 
- Kommende indsatsområder 
- Evaluering af morgendagens 

opstart. (forældre siger farvel 
ude, og klasserne er åbne fra 
7.50) 

- Ferie kalender 

Kortere skoledage 
- Skolebestyrelsen bakker op om, at vi søger 

igen. Det er hermed besluttet. 
- UUV konventernes til svømning ønskes 

igen i skoleåret 21-22. Skolebestyrelsen 
støtter op omkring dette. 

- Planlægning af næste skoleår – det er meget 
svært, når vi ikke har fået vores budget 
endnu. Samtidig får vi en ny 
tildelingsmodel. Så udregningen er vi ikke 
helt i gang med endnu. 

- Skoleplan – er i fuld gang med udarbejdelse 



- Ønske om pædagogisk dag i 
efteråret. Alle elever får fri kl 
11.40 en fredag. 

- M.m. 

- Indsatsområder (skolen for alle, elevfravær 
og folkeskolen som førstevalg, 
linjefagsdækning og fagene i fokus). Der 
har været en proces med personalet – input 
tages med videre. Vi har også haft et møde i 
Sydbyen i fht. folkeskolen som førstevalg. 
Her fik vi bla. input of sparring fra 
Kommunikationsafdelingen 

- Morgendagens opstart/evaluering  
Forældrene: 
Morgenstunden er fin – børnene har det fint 
med et kort farvel 
Det fungerer godt, da der er mindre uro, 
børnene er trygge ved det.  
Godt at eleverne ikke skal stå og vente ude 
eller på gangen, men kan gå ind i 
klasselokalet og bliver taget imod 
Svært som forælder at mærke stemningen, 
se opslag, se klassekammerater, når man 
ikke kommer ind. 
Effektiv hente- og bringe- situation 
Mister lidt fornemmelse, kan ikke lige 
hjælpe med at lede efter tingene og se om 
tøj mv. er ok. 
Har observeret en markant forbedring i fht. 
roen på opstart af dagen 
 
Personale: 
Fungerer fint 
Der kommer en del børn kl. 7.50 
Det koster på tilsynstid (15 min. x antal 
dage hvor man har 1. lektion) 
 
Ideer: 
Graduering af tid – kan det være kl. 7.55 
eller forskel for de yngste/ældre klasser 
 

- Feriekalenderen er godkendt centralt så 
skolen starter efter sommerferien i 2021 
mandag i uge 32 og der er lang juleferie. 

- Internat veksles til pædagogisk dag – vi 
ønsker at holde en pædagogisk dag på en 
fredag, hvor vi giver børnene får fri kl. 
11.40, børnene må gerne hentes og ellers er 
der nødpasning med vikarer. Dette bakker 
skolebestyrelsen op om. 

 
Pkt. 7 
Kl. 18.45 

Fri for mobberi. Kommende indsats 
for skolebestyrelsen 

- Input til hvordan, vi arbejder 
med at styrke indsatsen 

Input 
- Kaldes noget andet end ”Fri for mobberi” – 

Stop mobning! 
- Genbesøge mobbe politikken 



- Indsats på kommunikationen mellem 
forældre-forældre fx på sociale medier 

- Skolen gentage vigtigheden i ordentlig 
kommunikation i alle klasser, hvert år, hele 
tiden… 

- Klassedannelseskultur – fokus på den gode 
start. 

- Inddrage elevrådet 
 

Vi vender tilbage til punktet på de kommende 
bestyrelsesmøder 
 

Pkt. 10 
Kl. 18.55 

Evt. Intet 

 Kommende punkter: 
- Budget for 2021 (forventet 

udmelding uge 12) 
- Plan for arbejde med kommende 

års indsatser 
- Matematikvejledning – (efter 

sommerferien) 
- Valg til SB forår 22 

 

Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning  Husk evt. afbud via AULA 
Eleverne deltager til og med punkt 4. 


