
Skolebestyrelsesmøde på Kristrup Skole 
Tirsdag den 20.04.2021 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, 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: Lea 
 
Dagsorden/referat: 
Pkt./ca.tider 
 

Emne: Referat: 
 

Pkt. 1  
Kl. 17.00 

Tjek ind  

Pkt. 2a 
Kl. 17.05 

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

Elever 
- Intet 
- Der er øremærket 4.500kr. til trivsel, 

som skal brugs i dette skoleår. 
- Næste år opretter vi et 

Undervisningsmiljø-udvalg. Deltagelse 
af elever og personale. 
 

Forældre 
- Intet 

 
Personale 

- Tingene kører stille og roligt 
- 5. og 6. var lige ved at være bekymret 

for at de skulle fuld tilbage – ude. Der er 
fundet en god løsning på det 

 
Ledelse 

- Er i gang med fagfordelingen. Har haft 
første møde med lærerne 

- Ny genåbningsplan for 5. og 6. årgang 
- Corona situationen 

 
Pkt. 2b 
 
 

Genåbningsplan for 5. og 6. årgang Vi har ikke mulighed for at have årgangene på 
skolen til udeundervisning hver anden uge pga. 
for lidt ude faciliteter. Alle områder er i brug, nu 
hvor klasserne ikke må blandes. 
Ledelse og personale vurderer, at vi kan lave den 
bedste kvalitet i den faglige undervisning ved at 
fastholde fjernundervisning. 
Samtidig er det ikke ordentligt, at bede 
personalet om at lave endnu en ny planlægning 



igen, inden den sidste plan er fuldt 
implementeret.  
Personalet er meget fleksible og 
omstillingsparate, med de er også slidte og trætte 
især fordi, der hele tiden skal laves nye planer og 
nye strukturer. Personalet vil gerne bruge tiden 
til indhold/kvalitet i undervisningen 
 
Vi fastholder nuværende plan, hvor 5. og 6. 
årgang møder ind på skolen hver anden uge. I de 
modsatte uger vil der være fjernundervisning i 4 
dag og én dag pr klasse med udeundervisning. 
Fokus på udedagen vil være idræt, krop, 
bevægelse og trivsel. 
 
Bestyrelsen godkender planen. 
 

Pkt. 3 
Kl. 17.20 

Økonomi O og B 
- Ny tildelingsmodel 
- Tildeling til skoleåret 21-22 

Bilag 
- Budget kalenderåret til 

godkendelse. (bilag 
eftersendes) 

Ny tildelingsmodel 
- Fremadrettet får vi én stor pose penge -

ikke udspecificeret i stillinger, 
materialer mv. 

- Anne-Marie orienterer om modellen og 
hvordan det beløb Kristrup Skole har 
fået er beregnet. 

- Skolen budget for 2021 og skoleåret 21-
22 fremlægges 

- Bestyrelsen støtter op om de 
beslutninger der er truffet ind i budgettet 
bla. uddannelse af flere personaler 

 
Bestyrelsen godkender budgettet. 
 

Pkt 4 
Kl. 17.50 

Kommende kaffemøde med 
forvaltningen 

- Input til punkter der skal 
drøftes 

Tom og Astrid skal til kaffemøde med Steen 
Bundgaard og Michael Maaløe. 
 
Emner Tom og Astrid kan tage med: 

- Hvordan kan de bruge os bedre i fht. 
høringer. Bliver svarene brugt til noget? 

- Uddybning af budget 
- Svært at komme ud i ”samfundet” når 

man kun må være 1 klasse i en bus 
- Alt for sent udmelding af budget – det 

giver skolerne dårlige arbejdsvilkår og 
giver ikke mulighed for at være hurtigt 
ude ift. rekruttering af nye medarbejdere 

- Tænk visionært – skal KRI ikke have en 
hal/to nye gymnastiksale 

- Kom og kig skolen 
- Vi har en god skole, som vi er stolte af. 

 
Pkt. 5 
Kl. 18.05 

Nyt fra skolerådet (O) 
 

Der har ikke været møde siden sidst 



Pkt. 6 
Kl. 18.15 

Kommende skoleår (D og B) 
- Kommende møder i 

skolebestyrelsen forslag til 
datoer medbringes.  

- Personalesituationen 
- Forflyttelsesproces 
- Morgenåbning 
- mm 

 

Møderække næste skoleår: 
 
Alle møder kl. 17.00-19.00 – tidspunktet kan 
ændres hvis det giver udfordringer 
 
D. 16/8-21 
D. 21/9-21 
D. 27/10-21 
D. 2/12-21 
D. 6/1-22 
D. 23/2-22 
D. 22/3-22 
D. 25/4-22 
D. 1/6-22 
 
Datoer for møderne gennemgås på næste møde. 
 
Personalesituation mv. 
Pt. kører der en frivillig forflyttelsesrunde. Vi 
har 3 stillinger på (1 børnehaveklasselærer og 2 
lærere). Hvis der ikke kommer nogen frivillige 
eller der bliver forflyttet til os, slår vi stillingerne 
op. Frist for frivillige forflyttelser er den 10. maj 
 
Morgenstunden (opstart kl. 7.50-8.05) er 
evalueret i personalegruppen. Meget positive 
tilbagemeldinger i fht. ro om morgenen, når der 
er personale i klasserne, og når der ikke skal 
snakkes med forældre.  
Forældre ind på skolen på andre tidspunkter. Om 
morgenen skal tiden bruges på børnene.  
Konklusion – vi fortsætter med ordningen efter 
sommerferien. 
 

Pkt. 7 
Kl. 18.35 

Høringssvar udarbejdes 
A) Forslag til etablering af 10. kl. 

på Tirsdalens Skole 
B) Flytning af Eliteidrætslinjen 

Høringsperioden er den 7. april til den 
19. maj 

A) 
Bestyrelsen er enige i, at det vil være en god ide 
at etablere 10. klasse på Tirsdalens Skole. 
Det mangler vi i Sydbyen. 
Godt med et fuldendt ungdomsmiljø på 
Tirsdalens skole. 
 
B) 
Det er besluttet at fastholde eliteidrætslinjen på 
NØR. 
Bestyrelsen kunne dog godt have tænkt sig den 
også kom til Sydbyen. 
 
Der er formuleret et høringssvar på mødet. 
 

Pkt. 10 
Kl. 18.55 

Evt. AC undersøger procedure for nyvalg til 
bestyrelsen. 

   



Kommende punkter: 
- Mobning (21-22) 
- 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. 


