
Referat af skolebestyrelsesmøde på Kristrup Skole 
onsdag den 09.06.2021 kl. 19.15-21.15 

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 
Elev-repræsentanter: Lea 6.A, Asger 6.A (suppleant Magnus 6.H) 
 
Afbud: Kås 
 
Dagsorden/referat: 
Pkt./ca.tider 
 

Emne: Referat: 
 

Pkt. 1  
Kl. 19.15 

Tjek ind  
Vi spiser sammen (tapas)  

 

Pkt. 2 
Kl. 19.40 

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

Sidste skoledag 
Trivselsmidler 
Afslutning 6. årgang 
 

Elever: Elevrådet arrangerer bingo på fredag. 
Der er givet trivselsmidler til klasserne.  
Ros til elevrepræsentanterne fra formanden for 
deltagelse i møderne.   
 
Personale: Vi tager imod nye kolleger og 
fokuserer på afslutningen. Meget skal nås inden 
sommerferien.  
 
Ledelse: De 17 verdensmål er tema i emneuge. 
Sidste skoledag vil blive så meget så muligt som 
vi plejer bl.a. med sang hver for sig og 
udflagning af 6. klasse.  
6. klasserne har fået ekstra midler til ture ud af 
huset pga. aflyst lejrskole.  
6. klasse har lavet blå bog til de klasser på 
Tirsdalens Skole.  
Skemaerne er færdige og bliver sendt ud i næste 
uge.  
Der er ansættelsessamtaler til 3 stillinger den 17. 
juni.  
Forældremøde for kommende 0. klasse blev 
holdt online 8. juni.  
Der har været coronatilfælde på skolen i dag og 
en klasse samt 4 personaler er sendt hjem.  
Der er modtaget skriv om frisættelse af 
folkeskolen fra Undervisningsministeriet. Vi 
afventer besked fra skoleforvaltningen om 
tolkning af skrivet.  
Fra lærerside er der opmærksomhed på nedsat 
skoledag.  
Skolen har fået 117.000 i trivselsmidler. 
Halvdelen bruges til løn resten på is til elever, 



net til fodboldmål, penge til hver klasse til 
legetøj, bord-bænkesæt til gården og 
kolonihaven.  
 

Pkt. 3 
Kl. 19.55 

Corona (D) 
Evaluering af forløbet set fra et elev- og 
forældreperspektiv. 
Hvad skal vi tage med videre?  

Elever: Ro i undervisningen når det er på Meet. 
 
Forældre: Vigtigt at blive ved med god hygiene. 
Godt at bruge video til meddelelser.  
Onlinemøder kunne bruges mere til skole/hjem 
og skolebestyrelsesmøder.  
Vigtigt at være klar især IT-mæssigt, hvis 
nedlukning skulle ske igen. (kommende 0.- 
årgang) Godt med morgenstart. Fleksibelt med 
skole/hjem samtale online og skolebestyrelsens 
årsberetning online giver flere deltagere.  
Vigtigt at være opmærksom på social trivsel 
blandt børnene.  
Hjemsendelse gav kortere skoledag for eleverne, 
hvilket eleverne var glade for.  

Pkt 4 
Kl. 20.10 

Økonomi (D) 
Vi har lige modtaget medsendte bilag. 

- Hvad giver det anledning til? 

For Kristrup Skole er konsekvensen, at vi mister 
penge, men der er forskellige beregninger, der 
gør det svært at præsentere et budget.  

Pkt. 5 
Kl. 20.25 

Nyt fra skolerådet (O) 
 

Der blev brugt meget tid på portal til klager.  
Der bliver mulighed for at oprette 10. klasse på 
Tirsdalens Skole.  
Inspirationsunivers for Skolebestyrelserne.  
Ingen fritages for nationale test inden 
sommerferien.  

Pkt. 6 
Kl. 20.35 

Ref. Fra kaffemøde med 
SKU/forvaltning (O) og (D) 
Hvad giver det anledning til? 

Spændende møde med Steen Bundgaard og 
Michael Maaløe. Repræsentanter for KRI gjorde 
opmærksom på vanskelige budgetter, 
trafiksituation, ønske om større indearealer til 
bevægelse, inviterede til besøg på skolen.  
Vigtigt at initiativ kommer fra bestyrelsen til nye 
tiltag.  
Forflyttelsesproces blev problematiseret.  

Pkt. 7 
Kl. 20.50 

Trafik (D) 
Forespørgsel omkring tilfredsheden 
med den nye lysregulering. 
Hvad siger forældrene? 
AC har lovet en tilbagemelding til 
forvaltningen. 

Krydset er stadig farligt bl.a. fordi cyklister 
bliver ”klemt” – mere plads til cyklister.  
Ønske om cykelsti fra krydset til tunnel.  
Dejligt at vi har fået lyskrydset. 
 
Forslag: Skolebestyrelsesrepræsentanter får 
veste og taler med forældre om parkering den 
første skoleuge om morgenen. (trafik-kampagne) 
Mandag: Tom, Astrid 
Tirsdag: Johan, Astrid 
Onsdag: Nanna, Tom  
 

Pkt. 8 
Kl. 21.00 

Input til næste års møde-årshjul 
Ønskede temaer 

- Hvordan får vi en hal? 
Trafikudfordringer - parkering 

Pkt. 10 
Kl. 21.10 

Evt.  



 Kommende punkter: 
- Årshjul udarbejdes 
- Mobning (21-22) 
- Matematikvejledning  
- Suppleringsvalg 
- Valg til SB forår 22  

-  

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


