DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Kristrup Skole

Mødested:
Mødedato:

Kristrup Skoles personalerum
tirsdag den 22. marts kl. 18.00-19.30

Deltagere:
Tom Svane Livoni,
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk,
Johan Thrane Poulsen,
Michael Hee Thiil,
Mette Daubjerg Mølle,
Nanna Thorn Poulsen,
Kristine Boe Seeberg
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. Emma Toftegaard Ibsen 5.C (Indkaldes ved af bud fra elevrepræsentanter)
Mette deltager kl. 16.00-17.30
Afbud: Asta og Astrid-Marie

Før det ordinære møde afholder vi:
Kl. 16.00-17.00: Møde for de opstillede kandidater til den nye bestyrelse. Vigtigt, at alle der
genopstiller kommer.
Kl. 17.00-18.00: Skolbestyrelsens årsberetning og dialog med skolens forældre – on-link. Link ligger i
kalederen

Dagsorden Møde:
0. Sandwich
1. Orientering
a. Elever
b. Forældre
c. Personale
d. Ledelse
2.
3.
4.
5.
6.

Ønske om elevråds-bod til skolefesten, evt. sammen med bestyrelsen (elevernes punkt)
Opsamling på dialogmøde
Status efter mødet med kandidater til SB-valget
Økonomi. SFO-budget til godkendelse
Skoleårets planlægning

7.
8.
9.
10.
11.

a. Timefordelingsplan
b. Frihedsgrader og skoledagens længde
c. Særligt i fokus i 22-23
d. Så langt er vi med planlægningen
e. Mv.
Sidste nyt fra skolerådet
Opsamling på temaer der er arbejdet med i denne bestyrelse – opstart færdiggøres næste
gang.
Afslutning for denne bestyrelse. Ønsker?
Ønske om flytning af mødet den 1. juni til den 2. juni.
Evt. og ønsker til punkter på kommende møde, den 25. april

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE
Ad 0.
Velbekomme
Ad 1.
a. Elever
Intet
b. Forældre
Der har været en henvendelse i fht. årsberetningen omhandlende, hvorfor vi ikke har afkortede
skoledage.
Der er kortere skoledage på Kristrup Skole:
Indskolingen har fri kl. 12.55 torsdag og fredag i stedet for kl. 14.05. Det er en aftale om fælles
nedsættelse af skoletiden for alle indskolingsklasser i kommunen.
Mellemtrinnet har 2 UUV timer mindre, end de ellers skulle have. Her har eleverne i stedet et
modul, hvor dansk og matematiklæreren har klassen. Den oprindelige mødetid for mellemtrinnet er
33 timer om ugen, vores elever har en mødetid på 31 timer og 15 min pr uge.
c. Personale
Klassedelingen ift. kommende 7. klasse fylder på 6. årgang. En opgave der tages meget alvorligt.
Fagfordelingen er i gang.
d. Ledelse
Skolen har fået en Instagramprofil
Informationstavle i glasindgangen er kommet op at køre.
Kristrup Skole bliver ikke længere et valgsted. Fremtidige valghandlinger er flyttet til Tirsdalens
Skole.

Ad 2.
Det drøftes i elevrådet, hvilken slags bod de gerne vil have og hvad der vil være hensigtsmæssigt.
Elevrådet vil gerne tjene penge til deres julebanko.
Bestyrelsen synes, det er et super godt initiativ, og vil gerne deltage i boden sammen med elever.
Afventer initiativer fra eleverne ift. indhold i boden.

Ad 3.
Der var 4 deltagere ud over bestyrelsen.
Ad4.
Ny bestyrelse er aftalt ved fredsvalg
Den nye bestyrelse tiltræder den 1. august.
Der er konstituerende møde den 1. juni kl. 16.00
De nye bestyrelsesmedlemmer er:
-

Michael Hee Thill
Mette Daubjerg Møller
Kristine Boe Seeberg
Nielse Søndergård
Line Moestrup Marconi
Erling Stegger Toft-Rytter
Lasse Peters

Suppleanter:
1. Johan Trane Poulsen
2. Henriette Birk
3. Marting Boustrup

Ad5.
Budgettet for SFOen for 2022 gennemgået og godkendte.
Ad6.
Skoleårets planlægning
a. Timefordelingsplan
Anne-Marie orienterer.

b. Frihedsgrader og skoledagens længde
Ønsker at fortsætte med nedsat skoledag for mellentrinnet.
c. Særligt i fokus i 22-23
Skak
Svømning.
Bevægelse – ”Rejsende i bevægelse” hvor der er et antal lærere og pædagoger der
kommer ud i klasserne oglaver bevægelse og inspirerer kolleger.
Nyt arrangement i Sydbyen
Uddanne 2 nye vejledere (læsevejleder og engelskvejleder)
Aktørforløb – bæredygtighed og særligt begavede børn
DSA – Dansk som andet sprog
Vi afventer situationen ift. om vi får børn fra Ukraine.
d. Så langt er vi med planlægningen
Lige nu sidder ledelsen og regner i fht. ressourser og dækning at timer på
årgangene
Ingen forflyttelser
e. Mv.
Ad 7.
Videns seminar under udarbejdelse for nye skolebestyrelser.
Der er nedsat en gruppe, der skal evaluere specialklasserne. Forældrerepræsentant valgt fra
Østervangsskolen.
Opsamling på kommunikation
Det nye SKU-udvalgs ideer til indsatser for skolerne i Randers kommune i de kommende 4 år (SKU –
Skole og uddannelsesudvalget)
Ad 8.
Sættes på næste møde
Ad9.
Sidste bestyrelsesmøde d.2/6-22. Der laves afslutning med spisning på skolen.
Ad10.
Mødet flyttes fra d. 1/6-22 til d. 2/6-22 med opstart kl. 17.15

Ad11.
Der er ikke en helt klar plan for evt. modtagelse af ukrainske børn. Vi afventer.

