
Skolebestyrelsens årsberetning 2022 

 

Velkommen til skolebestyrelsens årsberetning. 

Selvom det igen har været et år præget af Corona, så har der heldigvis også været plads til at sætte andet på 

dagsordenen i skolebestyrelsen.  

Trafik er et tilbagevendende tema for bestyrelsen. Noget handler om at påvirke kommunen til at tænke i bedre 

trafiksikkerhed og opprioritere skolevejen for vores børn. Men rigtig meget ligger også hos os som forældre og handler 

om, hvordan vi i fællesskab passer på vores børn, når vi henter og bringer. I har derfor set os iført gule veste på 

parkeringspladserne i starten af skoleåret for at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at alle børn kan komme sikkert i 

skole.  

Et andet tilbagevendende tema er trivsel. Det tager naturligt sit udgangspunkt i skolens vision om, at glade børn lærer 

bedst, og i det seneste år har vi arbejdet med det gennem drøftelser af trivsel ved hjemsendelser og ved 

tilbagevenden til skolen, drøftelser af trivselsmålingens resultater og ved revision af skolens antimobbestrategi. 

 

Også i år har der været et stærkt samarbejde mellem skolerne og skolebestyrelserne i Sydbyen. Vi har fra Kristrups 

Skoles bestyrelses side støttet oprettelsen af et 10. klassestilbud på Tirsdalens Skole – UTX. Vi indgav i den forbindelse 

et positivt høringssvar. Desuden har skolebestyrelserne på Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Tirsdalens Skole for 

nyligt arbejdet sammen om at revidere principperne og proceduren i forbindelse med klassedannelser ved 

overgangen til 7. klasse på Tirsdalens Skole. Vi glæder os over at kunne samarbejde om et godt skoleforløb fra 0.-9. 

klasse for vores børn. 

 

”I have a dream” sagde Martin Luther King under en borgerrettigheds demonstration I 1963. I 2022 siger skoles 

bestyrelsen ”We have a dream”….  

Skolebestyrelsen på Kristrup skole har i længere tid gået med en drøm om at få lavet ordentlige og tidssvarende 

idrætsfaciliteter for børnene på skolen. Drømmen bestyrelsen har, er at få lavet en multihal med de dertilhørende 

faciliteter så alle børnene kan dyrke idræt i nye og tidssvarende lokaler. 

For at få omsat drømmen til handling vil bestyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, der skal klarlægge muligheder for at 

få opført sådan en multihal. Bestyrelsen har fremskaffet de første informationer om, hvordan projektet skal udføres 

f.eks. om der skal ansøges fonde, hvordan kommunen skal inddrages m.m.  

I selve arbejdsgruppen skal der sidde medlemmer fra bestyrelsen, men også eksterne skal inddrages i arbejdet. Vi 

håber, vi kan drage nytte af de forældre på skolen, der har erfaring fra lignede projekter, eller som bare tid og lyst til 

at deltage i dette.  

Vi arbejder som bestyrelse på at videreformidle de gode historier og de gode fortællinger om vores skole. Vi opfordrer 

alle til at bakke op om i dette, så vi fælles kan skabe de bedste rammer for vores børns skole.  

 

Hilsen  

Tom Svane Livoni 
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