
DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Skole: Kristrup Skole 

Mødested:  Kristrup Skoles personalerummet 

Mødedato: den 23. februar 2022 kl. 17.00-18.30 

Herefter serveres lidt mad inden valgmødet. 

Deltagere:  

Tom Svane Livoni,  
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk,   
Kristine Boe Seeberg 
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 elever:. Emma Toftegaard Ibsen 5.C (Indkaldes ved af bud fra elevrepræsentanter) 

 

Dagsorden Møde: 

1. Tjek ind (kl. 17.00) 

 

2. Orientering  

a. Fra elever 

b. Fra forældre 

c. Fra personale 

d. Fra ledelse   - Coronasituationen. SFO henvendelse, 

trafikhenvendelse, 

 

3. Skoleårets planlægning 

a. Så langt er vi 

 

4. Økonomi 

a. Afslutning 2021 orientering og drøftelse af handleplan 

b. Budget 2022 til godkendelse 

 

5. Skolebestyrelsens årsberetning 

Gør jer overvejelser inden mødet. 

a. Forslag at det afholde sammen med SB den 22. marsts kl. 17.00-

18.00. Herefter alm. bestyrelsesmøde. 

b. Forslag: On-line møde. – Film, hvis vi kan nå det. 



c. Indhold: Mindst 3 nedslag fra årets arbejde – der laves stikord til 

selve beretningen. Uddelegering af skriveopgaver. 

d. Udformning af invitation. 

 

6. Valg til skolebestyrelsen 

 

7. Overgangen fra KRI og SØN til TIR 

Kort status efter fælles møde med TIR og SØN  

 

8. Evt. og ønsker til kommende punkter  

 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Afbud 

Tom, Astrid, Anne, (Michael) 

 

Ad1 

Velkommen til alle 

Ad2 

Elever 

Har ikke haft møde siden sidst i elevrådet. 

Der har været møde i fælles elevråd i kommunen – skal igen tirsdag i næste uge. 

Klasserne er ved at være fuldtallige igen efter Corona. 

Forældre 

Intet 

Personale 

Mangler lys og varme tider – er ved at komme tilbage efter lang periode med Corona. 

Savner arrangementer på tværs af klasser og skoler 

Ledelse 

Orientering om (nyansat) lærer, der har fået andet job. – løst med tidsbegrænset 

ansættelse af ansøger fra samme ansøgningsrunde. 

Orientering om nyansat pædagog. 

Orientering om Sydbyarrangementet er aflyst i 2022. Der bliver arbejdet på et nyt 

arrangement af en eller anden form. Informationen kommer ud til samtlige forældre i 

morgen den 24. februar. 

Trafikhenvendelse – en nabo der henvender sig jævnligt. Han synes, at forældre og 

personaler parkerer ulovligt og uansvarligt. Ledelsen har holdt øje når der er kommet 

henvendelser, og oplever at forældrene handler ansvarligt. Vi har bedt ham 

henvende sig til politiet, hvis han oplever ulovligheder på den offentlige vej.  

SFO henvendelse – forespørgsel om hvor vidt vi rent juridisk kunne opstille 



præmissen, at børnene skulle være indmeldte i SFOen pr. 1.februar for at kunne 

deltage i ”Vilde Vulkaner” (musikfestival i uge 26). Skoleafdelingen har undersøgt det 

juridiske og der er intet til hinder for at opstille præmissen. Derfor fastholder vi den. 

Corona situationen Rigtig mange børn og personaler har været smittet, enkelte har 

været smittet flere gange. 

Infotavlen i glas indgangen er etableret, og vil fremover blive brugt til informationer 

til forældre.  

Ad3 

Procesplan gennemgås og sendes med referatet. 

Indsats – Særligt begavede børn. Flere personaler skal på uddannelse i det. 

Ad4 

a. Vi har et overskud på 6,3%. Derfor skal vi lave handleplan på, hvad pengene skal 

bruges til. 

Vi skriver:  

- Midler overført til etablering af udendørs pædagogisk læringsmiljø 

- Udskiftning af routere på hele skolen 

- Etablering af 4 klasser på kommende 0. årgang (Elevtallet er ca. 80) 

 

b. Budgettet er gennemgået og godkendt for skoledelen. 

Budgettet for SFO-en er gennemgået, men kan ikke godkendes, da vi ikke har 

fået de korrekte tal fra forvaltningen endnu (nuværende 3. klasser er med i 

indmeldelsestallene fra august til december hvor de er gået ud af SFO). 

Budgettet tages op igen på kommende møde. 

Ad5 

Brainstorm/hvem skriver noget om det:  

Corona, trafikindsats ved skolestart og trivsel/Nanna. 

Bestyrelsen har en drøm om at få en hal/Johan. 

Det gode samarbejde med SØN og TIR omkring overgangen til TIR/Mette. 

 

Deadline med det skriftlige d. 3/3-22. Det skrevne sendes i fælles tråd på AULA, så 

der kan kommenteres og tilføjes 

Anne-Marie laver en invitation til årsberetningen. 

Ad6 

Online valg til skolebestyrelsen 

Ad7 

Der er afholdt et rigtig godt møde med repræsentanter fra skolebestyrelserne på 

Søndermarkskolen og Tirsdalens skole. Det blev i fællesskab besluttet at 

elevønskerne i forbindelse med overgangen bortfalder.  

Der bliver sendt et skriv ud til forældrene på 6. klasserne i morgen d. 24.02.22. 



Ad8 

Ønsker: 

- Hallen – vores drøm 

 

 

 

 

 

 


