
Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 
Skole: Kristrup Skole 

Mødested:  Kristrup Skoles personalerum 

Mødedato: onsdag den 27.10.2021 kl. 17.00-19.00 

Deltagere:  

Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, 

Michael Hee Thiil, Mette Daugbjerg Møller, Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni, 

Anders Vorum, Anne Lystbæk, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, 

Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt. 

Suppleant: Kristine Boe Seeberg (Indkaldes ved afbud fra forældrerepræsentanter) 

Elever: Asta Dondes Christensen 5.C – Formand for elevrådet, Astrid-Marie Dreier 

Kragelund 6.D – Næstformand for elevrådet,  

Suppleant. Emma Toftegaard Jbsen 5.C (Indkaldes ved af bud fra 

elevrepræsentanter). 

 

Dagsorden Møde: 
1. Tjek ind (kl. 17.00) 

 

2. Suppleringsvalg er afsluttet (kl. 17.05) 

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem 

Præsentationsrunde 

 

3. Orientering fra: (ca. kl. 17.15) 

a. Elever 

b. Forældre 

c. Personale 

d. Ledelse 

 

4. Antimobbestrategien (ca. kl. 17.30) Bilag 

a. Gennemgang af tilrettet udgave. 

b. Giver det anledning til andet fra bestyrelsen? 

c. Hvordan kan elevrådet arbejde med emnet? 

 

5. Multihal (ca. kl. 17.50) 

a. Ønsker og behov 

b. Henvendelse med ønske til politikere 

c. Regler, hvad kan og må vi selv gøre - økonomi 

d. Drøftelse af bestyrelsens arbejde for en hal på KRI 

 

6. Økonomi (Bilag sendes inden mødet)(ca. kl 18.10) 



a. Status og overblik 

b. Forslag til overførsel til 2022 

 

 

 

7. Brug af sponsorater på skolen (ca. kl 18.30) 

a. Nyt princip udarbejdes. 

 

8. Evt. (ca. kl 18.55) 

 

9. Kommende punkte: 

a. Juleafslutning  

b. Gennemgang af trivselsmåling 

c. Skilmissegrupper 

 

 

Eleverne deltager til og med punkt 5 

 

Referat Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødested:  Kristrup Skole 

Mødedato:  27.10.21  Næste mødedato: 02.12.2021 

 

Deltagere: Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan  

   Thrane Poulsen, Michael Hee Thiil, Mette Daugbjerg Møller, Nanna 

 Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Anne- 

   Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe  

   Kannegaard-Krogsholt. 

Suppleant: Kristine Boe Seeberg (Indkaldes ved afbud fra 

forældrerepræsentanter) 

Elever: Asta Dondes Christensen 5.C – Formand for elevrådet, Astrid- 

Marie Dreier Kragelund 6.D – Næstformand for elevrådet,  

Suppleant. Emma Toftegaard Jbsen 5.C (Indkaldes ved af bud fra 

elevrepræsentanter). 

 

Afbud: Johan, Astrid-Marie, Michael 

 

 

 



 

1. Tjek ind 

 

2. Velkommen til Mette 

 

3. Orientering fra:  

a. Elever 

Har haft besøg/kursus fra Danske Skoleelever. Arbejdede bl.a. med 

cases. 

Laver optælling på sølvpapir i alle klasser – i fbm. 

elevrådskampagnen om ingen sølvpapir på skolen 

 

b. Forældre 

Skoleråd – næste dagsorden: Folkeskolen som første valg, økonomi 

 

c. Personale 

Har haft en trivselsuge, hvor bl.a. 6. årgang lånte Tirsdalens Skoles 

lokaler og faciliteter. En super god uge med mange aktiviteter. 

6. årgang har været på lejr i Skagen og specialen i Frederikshavn – så 

fantastiske ture 

 

d. Ledelse 

Er ved at udarbejde en artikel om den gode overgang fra KRI/SØN og 

til TIR 

Corona er ikke væk – der begynder at komme smittede igen.  

Er gået i gang med MUS (MedarbejderUdviklingsSamtaler) og TUS 

(TeamUdviklingsSamtaler) og læsekonferencer på alle årgange. 

MED er ved at lave høringssvar på forslag til ny visitationsprocedure 

Kommunevalgs stemmested bliver traditionen tro bl.a. på Kristrup 

Skole. 

 

4. Antimobbestrategien  

Tilretningerne er godkendte med enkelte rettelser 

Strategien tages på Elevrådsmøde, hvor deres andel tilrettes  

 

5. Multihal  

Brainstorm: 

 

Første skridt at beskrive et projekt/en ansøgning. Forvaltningen kan 

herefter være behjælpelige. 

Andet skridt er at sende det ind til budgetforhandlingerne 

 

Hvad ønsker vi os og hvorfor? 

- Vi har ikke idrætsfaciliteter nok til at kunne dække alle lektioner 

- Vi kan miste gode idrætslærere 

- Idrætslærerne siger, de ikke kan levet op til de faglige mål med 

de faciliteter vi har 



- Vi har ingen steder at kunne samle alle børn, alt personale og 

forældre 

- Det er svært at leve op til kravet om bevægelse i undervisningen 

- Et sted der kan meget – fx en scene 

Placering: 

Skal hallen bygges på anden matrikel end vores?  Vi er i forvejen 

pressede på udenomsarealer. Eller skal hallen bygges på egen 

matrikel? og så får vi andre grønne områder/baner i nærheden af 

skolen. Den kan f.eks, bygges i forlængelse af øverste gymnastiksal 

eller oppe mod boligblokkerne (disse skal evt. inddrages) 

Det kunne være en multihal 

Det kunne være en ”underjordisk” hal – så vi kan bruge taget – a la 

Moesgård. 

Evt. nedsætte en projektgruppe – med flere/andre forældre end dem 

der sidder i skolebestyrelsen, være tovholdere 

Besøge andre skoler til inspiration (fx Statsskolen…) 

Inddrage eleverne og personalet i ideprocessen 

 

Foreløbig beslutning: 

Arbejdsgruppe består af: Jeppe, Tom, Anne, Mette, (Anne-Marie) 

 

Arbejdsgruppen starter projektet op, får inviteret andre forældre med ind i gruppen 

Første skridt i projektet: Samle ideer og ønsker til hvad en hal skal kunne samt forslag 

til beliggenhed på personalemøde og elevrådsmøde 

 

6. Økonomi  

a. Status og overblik  

 

b. Forslag til overførsel til 2022 

Vi har planlagte udgifter, som vi ikke når at få på dette regnskabsår. Det drejer sig om 

udgifter til Acces points på hele skolen og etablering af et udendørs læringsmiljø 

udenfor Jorden. Derfor kommer vi til at overføre et overskud – i modsætning til det 

planlagte underskud.   

Vi har en proces i gang ift. ønsker til indkøb af indventar. Alle personaler kan byde 

ind. Vi undersøger også muligheden for at lave nyt overvågningsanlæg på skolen. Det 

eksisterende er forældet. 



Bestyrelsen godkender, at der overføres overskud til de nævnte projekter 

 

7. Punktet er drøftet 

Bestyrelsen ønsker ikke en generel begræning af mulighederne i fht. 

sponsorgaver ved fx banko, markedsdag men at der selvfølgelig at være en 

overvejelse af det man tager imod. 

Der er forskel på, om det deles ud til den enkelte elev eller om det gives som 

gave. Der må ikke ”påduttes/uddeles  reklame fra et firma. 

Det er ok at modtage noget ved virksomhedsbesøg. 

 

8. Evt.  

Gitte Lindberg kommer på decembermødet og fortæller om 

skilsmissegrupper 

 

Hvis der er afbud til bestyrelsesmødet (senest dagen før) inviteres 

supleanten 

 

 

9. Kommende punkter: 

a. Juleafslutning  

b. Gennemgang af trivselsmåling 

c. Skilmissegrupper 

 

 


