
DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Skole:  Kristrup Skole 

Mødested:  Kristrup Skoles personalerum 

Mødedato: onsdag den 2. november kl. 17.00-19.00 

Deltagere:  

Niels Søndergaard 
Mette Daubjerg Mølle,  
Johan Thrane Poulsen,  
Michael Hee Thiil,  
Kristine Boe Seeberg 
Lasse Peters 
Erling Stegger Toft-Rytter 
 
Elever 
Troia og Oscar fra 6. årgang 
 
Anne Lystbæk,  
Anders Vorum 
Anne-Marie Vitting Christensen,  
Henrik Holm Nielsen,  
Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt. 
 
Suppleanter (Indkaldes ved af bud fra forældrerepræsentanter) 
Henriette Birk 
Martin Boutrup 
Line Moestrup 
Willam (elev) 
 
 

Dagsorden Møde: 

1. Orienatering 

a. Formand 

b. Ledelse 

c. Personale 

d. Elever 

e. Forældre 

 

2. Rundvisning på skolen  

 

3. Kursus for skolebestyrelser. Hvad giver det anledning til i det fremtidige 

arbejde i bestyrelsen på Kristrup skole? Opstart på udarbejdelse af årshjul. 

(D) 

4. Skal brug af køleskabe på skolen afskaffes? (D og B) 

Baggrund:  

- Ifølge den sidste brandtilsynsrapport må køleskabene må ikke længere 

stå på gangarealer, da de er kategoriseret som flugtveje.  

- Vores køleskabe energi-slugere i en tid, hvor alle skal spare på energien.  



- Det er forholdsvist få elever,der  bruger køleskabene, nogle årgange 

bruger små køletasker som under Corona. 

5. Deltagelse i Danmarksindsamlingen  

6. Evt.   

7. Punkter til kommende møder 

 

 

D = drøftelse, O = Orientering, B = Beslutning 

 

 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Afbud 

Henrik, Johan 

 

Dagsorden Møde: 

1. Orientering 

a. Formand 

Tidligere drøftelse af skolefoto. Der er kommet svar tilbage fra den 

forælder, der henvendte sig.  

Skolen går i dialog med skolefoto når vi nærmer os næste 

fotografering. 

Forespørgsel på de andre skoler – de har ikke haft lignende 

oplevelser. 

 

b. Ledelse 

Vi har haft en hel uge – trivselsuge. En god uge. Fokus på at alle børn 

skal have det godt. Penge afsat til ture ud af huset. 

Dagens tal på indskrevne børn til næste skoleår: 102. 

Sidste uge ansatte vi 2 nye pædagoger. 

Der kommer en APV om ikke så længe – Kristrup skole som attraktiv 

arbejdsplas tages op på denne uges personalemøde. 

Har haft besøg af Arbejdstilsynet – oplevede et godt psykisk 

arbejdsmiljø på skolen.  

Vi har haft 2 brandøvelser i denne uge – en planlagt og en der ikke 

var planlagt. Det forløb godt. Alle var hurtigt ude 

Niels og Anne-Marie deltager i næste elevrådsmøder. 

Super god Halloween dag i SFO og klub. 

Vi har mistet en del ting på skolen (nøgler, taske, tøj mm.). Så vi har 

skiftet nøgler ud på skolen, hvilket har været dyrt. 

 

c. Personale 



God trivselsuge med mange gode aktiviteter. Afsluttede med 

motionsdag. 

 

d. Elever 

Oplevede også en god trivselsuge. 3 af dagene var undervisningen 

flyttet til Tirsdalens skole. 

Godt at mødes med Søndermarkskolen. 

 

e. Forældre 

Har haft en god oplevelse med at deltage på forældremøderne. 

 

2. Rundvisning på skolen  

Rundvisning på hovedskolen. 

 

3. Kursus for skolebestyrelser. Hvad giver det anledning til i det fremtidige 

arbejde i bestyrelsen på Kristrup skole? Opstart på udarbejdelse af årshjul. 

(D) 

Godt kursus. 

Godt at høre om medlemmernes roller. 

Tjekke principperne igennem. 

Snakke budget uden tal – drømme. 

Drøftelse af formøder for forældrene. 

Være tættere på klasseforældrerådene – evt. holde et arrangement 

med dem og bestyrelsen. 

Mest taletid til de valgte medlemmer. 

Oplevede stolthed over vores bestyrelse, da vi løser tingene i et i fred 

og ro/ i et samarbejde. 

 

Det besluttes, at der aftales et formøde for forældrene i 

skolebestyrelsen. 

Formøderne holdes før de næste 3 møder - en 1/2 time før selve 

bestyrelsesmødet (fra kl. 16.30-17.00).  

Efter de 3 møder evalueres det, om møderne skal fortsætte. 

 

Der er drøftet yderligere: 

Tage folk ind udefra til forskelige oplæg – fx økonomi. 

Tage på internat eller en hel arbejdsdag for at arbejde mere i dybten 

med emner. Der kommer et forslag til en dato til arbejdsdag i foråret 

på næste møde. 

 

4. Skal brug af køleskabe på skolen afskaffes? (D og B) 

Baggrund:  

- Ifølge den sidste brandtilsynsrapport må køleskabene ikke længere stå på 

gangarealer, da de er kategoriseret som flugtveje.  



- Vores køleskabe er energi-slugere i en tid, hvor alle skal spare på 

energien.  

- Det er forholdsvist få elever, der bruger køleskabene, nogle årgange 

bruger små køletasker som under Corona. 

 

Bestyrelsen beslutter, at køleskabene fjernes fra gangarealer sidst i 

november. Specialen er undtaget. 

Fra d. 28. november 2022 vil der ikke længere være mulighed for at 

benytte køleskabe til elevernes mad. 

 

5. Deltagelse i Danmarksindsamlingen  

Mandag d.7/11-22 er der et kick-off møde om det.  

Anne-Marie, Kristine og Mette deltager i mødet.  

Om Kristrup Skole skal deltage tages op på næste bestyrelsesmøde 

 

6. Evt.   

Der serveres lidt julemad til næste møde. Mødet holdes på skolen. 

 

 

7. Punkter til kommende møder 

- Trafikforholdene ved omlægningen af den nye vej på 

Grenåvej/Clausholmvej. 

- Danmarksindsamlingen – lave en god historien. 

- Rundvisning på resten af skolen 

 

 


