REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Kristrup Skole

Mødested:
Mødedato:

Kristrup Skoles personalerum
torsdag den 6. januar 2022 kl. 17.00-19.00

Mødet afholdes med god afstand i personalerummet - med mindre der kommer nye
restriktioner.
Deltagere:
Tom Svane Livoni,
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk,
Jeppe Ramlau-Hansen,
Johan Thrane Poulsen,
Michael Hee Thiil,
Mette Daubjerg Mølle,
Nanna Thorn Poulsen,
Anne Lystbæk,
Anders Vorum
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,
Suppleant: Kristine Boe Seeberg (Indkaldes ved afbud fra forældrerepræsentanter)
Suppleant. Emma Toftegaard Ibsen 5.C (Indkaldes ved af bud fra elevrepræsentanter)

Dagsorden Møde:

1. Tjek ind. Hvis der kommer afbud, byder vi velkommen til nyt medlem
(suppleant) (kl. 17.00)
2. Skilsmissegrupper. (ca. kl. 17.10)
Lærer Gitte Lindberg fortæller om Kristrup Skoles indsat med
skilsmissegrupper. Dette punkt aflyses, hvis vi bliver nødt til at holde mødet
on-line.
3. Orientering (ca. kl. 17.40)
a. Fra elever
b. Fra forældre
c. Fra personale
d. Fra ledelse - Coronasituationen.
4. Overgangen fra KRI og SØN til TIR. (kl. 18.00)
Drøftelse af princippet for klassedannelser i 7. klasse og om praksis i
forbindelse med overgangen. Tirsdalens skole ønsker at revidere praksis.
Bestyrelserne på Søndermarken og Kristrup Skole er inviteret ind i snakken.

Der holdes tema-møde med to repræsentanter fra hver bestyrelse og de 3
skoleledere om overgangen mandag den 7. feb. Kl. 17.00 på Tirsdalens skole
5. Trivselsmåling (ca. kl. 18.25)
Gennemgang af tendenser i Rapport fra forsommerne 2021 samt indsatser
udarbejdet af personalet.
Rapporten kan tilgås via skolens hjemmeside
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1792.aspx

6. Orinetering om økonomisk regulering ift. elevtallet den 5. sep 2021. (kl.
18.45)
7. Evt. og ønsker til kommende punkter (ca. kl. 18.55)

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE
Mødested: Personalerummet Kristrup Skole
Mødedato: d. 6/1-22
Næste mødedato: d. 23/2-22
Deltagere:
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Johan Thrane Poulsen, Michael Hee Thiil, Mette
Daugbjerg Møller, Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni, Kristine Boe Seeberg,
Anne Lystbæk, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen
Margrethe Kannegaard-Krogsholt, Asta Dondes Christensen
Afbud: Anders, Jeppe, Astrid-Marie

Dagsorden Møde:
1. Tjek ind
Velkommen til Kristine, der opr. var valgt som suppleant. Fremover
erstatter hun Jeppe som forældrerepræsentant i bestyrelsen.
2. Skilsmissegrupper
Lærer Gitte Lindberg fortæller om Kristrup Skoles ansat med
skilsmissegrupper. Der er i foråret to gruppeforløb. Der er 8 elever på
hvert hold

3. Orientering
a. Elever

Julebanko lige før jul – en rigtig god oplevelse
b. Forældre
Corona fylder hverdagen meget
Online undervisningen imkring jul:
- Det var lidt en udfordring af få børnene i gang med online
undervisningen hjemme i fht. motivationen.
- Forberedelsen i fbm. online undervisningen har virket
super godt.
- Det virkede godt at køre det sædvanlige skema.
c. Personale
Godt online undervisningen kun var få dage denne gang.
Børnene glædede sig til at komme fysisk tilbage.
Udfordringer med varme i forberedelsesrummene. Det har stået på
længe.
d. Ledelse
Coronasituationen har fyldt meget – vi kan godt mærke, vi har prøvet
det før.
Testningen (selvtest) bliver en forældreopgave.
Mange aflysninger – fx personalejulefrokosten.
Der er ansat en ny sekretær, hun starter 1/2-22.
1/2-22 starter 21 børn fra 2 børnehaver i vores distrikt i lokale hos os
ind til de skal i førskolegruppe.
Der erpt. 85 børn til kommende 0. Der kan dog fortsat komme lidt
ændringer i tallene (fx skoleudsættere).
Skal stadig registrere smittede børn.
Børn der er i isolation pga. corona, skal egentlig registreres som
ulovligt fravær med mindre man laver en aftale med skolelederen –
og vi laver gerne aftaler, da det ikke giver mening med ulovlig fravær
4. Overgangen fra KRI og SØN til TIR.
Deltagere til mødet på TIR:
Mette, Johan, Anne-Marie
Indhold til proceduren i fht. klassedannelserne (ønske om at få
elevønsker ud af proceduren):
- Lidt splittet - godt at starte på en frisk/god opevelse af indflydelse
- Hvis det bliver besluttet, at eleverne ikke kan ønske, skal der være
en plan for, hvordan vi gør elever og forældre trygge i det.
- Lærerne har et kendskab til alle elever. Det er nok til at danne
klasserne

-

Kan godt opleve, at eleverne via ønskerne også får et ansvar, og at
nogle elever bliver nødt til at lyve overfor kammerater ift. hvem de
har valgt.

5. Trivselsmåling (ca. kl. 18.25)
Trivselsmålingen er drøftet.
Generelt ser det fint ud.
Der arbejdes med rapporten i årgangsteamet på de enkelte årgange og
her dykkes der bl.a. ned i medbestemmelse, motivation, hvor vi
scorere lavest. – dette er bestyrelsen meget enig i .

6. Orinetering om økonomisk regulering ift. elevtallet den 5. sep 2021
Anne-Marie orienterer om reguleringen og hvorfor vi på Kristrup Skole er
nedreguleret med 190.000 kr.
7. Valg til skolerådet (mødedatoer 2/3 og 4/5):
Nanna er valgt
8. Valgbetyrelse valgt:
Anne-Marie, Tom og Johan
9. Evt. og ønsker til kommende punkter
- Valg til bestyrelsen – hvordan får vi flere til at stille op?
- Årsberetningen

