
 

 

Skolebestyrelsesmøde på Kristrup Skole 
Tirsdag den 21.09.2021 kl. 17.00-20-00 
I personalerummet 
 
Bemærk, at mødet er forlænget med en time.  
 
Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk,  
Jeppe Ramlau-Hansen,  
Johan Thrane Poulsen,  
Michael Hee Thiil, 
Nanna Thorn Poulsen,  
Tom Svane Livoni,  
Anders Vorum,  
Anne Lystbæk,  
Anne-Marie Vitting Christensen, 
Henrik Holm Nielsen,  
Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt 
 
Asta Dondes Christensen 5.C – Formand for elevrådet 
Astrid-Marie Dreier Kragelund 6.D – Næstformand for elevrådet 
Emma Toftegaard Jbsen 5.C – Suppleant. Deltager når formand eller næstformand er fraværende. 
 

Eleverne deltager den første time af mødet. 
 

Afbud: Michael, Asta 

 

Dagsorden/referat: 
Punkt/ 
(ca 
tider) 

Emne: Referat: 

Pkt. 1  
Kl. 17.00 

Tjek ind og præsentation  

Pkt. 2 Orientering: 
- Elever 
- Forældre 
- Personale 
- Ledelse 

Elever 
- Der er blevet valgt repræsentanter til 

bestyrelsen. 
- Der er bla. drøftet mobning mv. på det 

første møde i grupper. Godt hvis de 
voksne (personale og forældre) tager det 
alvorligt/tager hånd om det. 

 
Forældre 

- Har været med på forældremøder. Fine 
møder. Måske der er nogle stykker, der 
er interesseret i at komme i bestyrelsen. 
På en årgang blev køleskabene drøftet – 
køleskabene er forældrekøb og dermed 
også egen rengøring. 

 
Personale 

- Husk det er lærernes dag d. 5. oktober 
- Pædagogisk dag var et godt 

arrangement. Temaet var 
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konflikthåndtering. Gode oplæg og dejlig 
middag. Positiv evaluering af dagen. 

- Fagdag. Mange arrangementer ude af 
huset. 

- 5. og 6. klasse flytter undervisningen til 
lokaler på Tirsdalens skole i uge 41 
(trivselsugen) samt i løbet af året. 
Tiltaget er lavet for at eleverne kan blive 
bekendte med skolen og faciliteterne 
deroppe. Tirsdalens skole er vært med 
en sandwich i uge 41. Søndermarken har 
fået samme tilbud. 

 
Ledelse 

- Skolestart. God opstart efter ferien. 
Dejligt at hverdagen ligner sig selv. God 
stille start fortsat med forældre ude om 
morgenen. 

- Corona – sådan gør vi nu – restriktioner 
og test. Der har været en del tilfælde 
efter ferien. Har brugt forældrene i fht. 
smitteopsporing. 
Der bliver mulighed for at teste børn ned 
til 9 år fra 1. oktober og ved indhentning 
af en testbil, hvis der opstår udbrud. 

- Ansættelser. Der er startet 6 nye folk i 
dette skoleår.  

- Åbent hus. Der kom mange til 
arrangementet. Vi havde 13 værksteder 
med fag, SFO og klub repræsenteret. Der 
var børn 17, der blev skrevet ind, inden 
arrangementet var ovre. 

- Der er valgt 3 elever til en gruppe der 
skal arbejde med undervisning og 
arbejdsmiljø 
(undervisningsmiljørepræsentanter) 

- Klubben har det største antal indmeldte 
børn nogensinde. 

 
Pkt. 3 Julebanko (elevrådet) 

- I skoletiden 
- Indsamling af sponsorgaver 

blandt forældre. 

Ønsker at gøre julebanko til en tradition her på 
skolen. 
 
Bestyrelsen siger ok til, at det foregår i 
undervisningstiden. 
 
Bestyrelsen siger ok til indsamling af 
sponsorgaver eller gavekort (penge til 
oplevelser) blandt forældrene. 
 

Pkt. 4 Evaluering af trafikkampagnen lige 
efter sommerferien 

God flyer at dele ud. 
Godt at være tydelig fra starten af. 
God måde at hilse på mange forældre og børn. 
 



 

 

Flere er begyndt at holde andre steder og læsse 
af. 
 
Vi vil gøre velkomsten til en tradition, hvor 
bestyrelse og ledelse møder forældrene ved 
skoleårets start. 
 

Pkt. 5 Antimobbestrategi (bilag)  
- Drøftelse og input til forbedring 

af strategien.  
- Inddragelse af personale og 

elevråd 

Gøre den mere synlig – Hjemmesiden - AULA 
Gøre opmærksom på at den findes. 
Teams har konstant fokus på det. 
Den digitale mobning foregår ikke på skolen, da 
de ikke må have deres mobiler. Men de tager 
konflikterne med i skolen, når der er sket noget i 
fritiden. 
 
Siden den blev arbejdet med sidst: 

- Vi har indført en trivselsuge. Der er sat 
midler af til det. 

 
Overvejelser til ændringer: 

- Gøre mere ud af at beskrive den 
forebyggende kraft i fællesskabet 
(klassen) 

- Hvornår skal der sættes ind i fht. alder? 
Er det evt. allerede i børnehaverne (eks. 
på at de må sige nej til at lege med 
nogen) 

- Inddragelse af forældre 
- De voksne som forbilleder 
- Tage snakken i personalegruppen om 

hvad vi gør 
 
Drøfte med elevrådet. 
 
Anne-Marie laver forslag til justeringer  til næste 
møde 
 

Pkt. 6 Frihedsgrader ifm. Skoleåret 2021-22. 
(bilag) 
Orientering og drøftelse 

Anne-Marie orienterer om frihedsgrader 
- Ikke udarbejde elevplaner 
- Kvalitetsrapporten undlades 
- Fravige undervisningskompetencen  
- Får mulighed for at konvertere UUV 

(understøttende undervisning) til to-
lærertimer og ændring af timetal i fag. 

 
Elevplaner 
Dem laver vi ikke i dette skoleår.  
Arbejdet med elevplaner skal op til drøftelse 
igen. 
 
Kvalitetsrapport 
Laves ikke. 



 
Fravige undervisningskompetencen 
Det er politisk besluttet i Randers, at det må vi 
fortsat ikke. 
 
Konvertere UUV og drøftelse af indhold 
Fordele og ulemper drøftes. 
 
Bestyrelsen giver grønt lys til, at der kan 
arbejdes med frihedsgraderne på årgangene, og 
gøre det der giver mening. 
 

Pkt. 7 Kalender 2022-23. (bilag) Drøftelse 
Høring 

Kalender ok. 
Karen Margrethe laver udkast til bemærkning i 
fht. lukkeugerne der igen til næste sommer 
bliver en udfordring i fht. samarbejde lærere og 
pædagoger 
 

Pkt. 8 Opsamling på dialogmødet 
- Hvad gav det anledning til? 

Der var meget lidt taletid og dialog. 
Samarbejdet i Sydbyen blev bemærket. 
Ønske om en hal blev sagt. 
 

Pkt. 9 Kommunikationsstrategi for skolerne 
(bilag) 
Orientering: 

- Hvad må vi/må vi ikke ift. 
billeder og sociale medier  

- Målgrupper  
Drøftelse: 

- Ambassadører, 
skolebestyrelsen og/eller andre 
forældre. 

- De første input til skolens egen 
kommunikationsstrategi  

Anne-Marie orienterer. 
 
Input til skolens kommunikationsstrategi 

- Åbent hus (bestyrelsens medlemmer skal 
stå ved ”spise stedet” ) 

- Trafikkampagnen 
- Små positive historier om skolen 
- Holde fast i traditioner – nye/gamle 
- Skoleblad 
- Highlighte begivenheder på FB 
- Dagens gode historie efter 

skolebestyrelsesmødet 
- Evt. lave en Instagram profil for skolen 
- Stå øverst på Google søgning 
- Bruge flere video opslag 
- Linke til Kristrup gruppe profilen  
- Invitere dagplejere og vuggestuen til 

arrangement (forpremiere til skuespil 
mv.) /biblioteket. 

 
Pkt. 10 Årshjul præsenteres (revideret bilag) 

- Input til yderligere punkter 
Yderligere punkter på 

- Skole- hjemsamarbejdet. Hvor endte det 
arbejde der blev lavet 

- Sammenligne med kommunenes årshjul  
 

Pkt. 11 Suppleringsvalg 
- Valg til valgbestyrelse 
- Gennemgang af procesplan 

Anne-Marie orienterer 
 
Anne-Marie, Tom og Astrid er valgbestyrelsen 
 
Valgmødet afholdes online 
 



 

 

Pkt. 12 Evt. 
Ønsker til kommende punkter 

Henvendelse vedr. at se noget på skærm i 
spisepausen. Der er en fornemmelse af, at de ser 
meget film i disse situationer og at det for nogle 
børn, kan være svær at koncentrere sig om at få 
spist maden. 
Henvendelsen blev bedt om at kontakte teamet 
og få en dialog omkring emnet. 
Emnet har givet anledning til at tage med ind i 
personalegruppen. 
 
 

 
Ca. kl. 18.30 serveres der håndmadder 


