
DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Skole:  Kristrup Skole 

Mødested:  Kristrup Skoles personalerum 

Mødedato: Torsdag den 8. december 2022 kl. 17.00-ca. 19.00 

Der serveres julefrokost i slutningen af mødet 

Deltagere:  

Niels Søndergaard 
Mette Daubjerg Mølle,  
Johan Thrane Poulsen,  
Michael Hee Thiil,  
Kristine Boe Seeberg 
Lasse Peters 
Erling Stegger Toft-Rytter 
 
Troia  
Oscar  
 
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 Boutryp 
Line Moestrup 
 

Dagsorden Møde: 

1. Orientering (O) 

a. Formanden 

b. Forældre 

c. Personale 

d. Ledelse 

e. Elever 

 

2. Meddelelsesbogen (D) 

Erstatter fra dette skoleår elevplanen 

 

3. Danmarksindsamlingen (D) 

a. Styregruppe nedsættes 

b. Ideer og input 

c. Skolebestyrelsens opgave ind i projektet. 

 

4. Fotograf (D og B) 

a. Forslag om at skifte til en anden fotograf 

 

5. Action card ved evt. lukning for strøm (O) 

 

6. Evt. og punkter til næste møde den 23.januar 2023 



a. Arbejdsdag,  

b. Årsberetning og dialog med skolens forældre 

 

7. Rundvisning (sidste del) 

 

8. Julefrokost 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Mødested: Kristrup skoles personalerum 

Mødedato: 08.12.22   Næste mødedato:  

Deltagere: 

Niels Søndergaard 
Mette Daubjerg Mølle,  
Johan Thrane Poulsen,  
Michael Hee Thiil,  
Kristine Boe Seeberg 
Lasse Peters 
Erling Stegger Toft-Rytter 
 
Troia  
Oscar  
 
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 Boutryp 
Line Moestrup 

 

Afbud: 

Henrik Holm Nielsen 

Michael Hee Thiil 

 

1. Orientering (O) 

a. Formanden 

Været på landsmøde for skole og forældre – oplevede besparelser er 

større i andre kommuner end Randers 

Skolerådet – mange gode initiativer i Randers fx med lokalråd, flere 

henvendelser til forældrerådgivningen nationalt (trivsel, samarbejde 

mv.) 

Været på besøg i vores elevråd (Niels og Anne-Marie). God dialog. 

b. Forældre 

Intet 

c. Personale 

Det er jul  

Været i gang med de nationale overgangstest 



Meget vekslende kulde/varme i vores lokaler 

d. Ledelse 

Besøg af arbejdstilsynet – fået et påbud i fht. varmen på skolen. 

En APV er i gang for personalet. 

Juleafslutningen – vi skal i kirke igen (Der var ikke kirkegang under 

corona). 

Orientering om børnehavegruppe – Der er pladsproblemer i 

dagtilbud SØ. Kristrup skole er behjælpe og stiller  llokaler til 

rådighed. Ca. 40 børn fra Kristrup Børnehave kommer og er her på 

skolen fra 2/1-23. Det kræver flytning af SFO og forberedelsesrum. 

Det er politisk bestemt at brugertilfredshedsundersøgelsen blandt 

forældre udsættes 

Besøg ”Uden filter” – Lise Lotte Lervad (formand SKU) og Carsten 

Andersen (skolechef). Et godt møde hvor vi fortalte om det gode ved 

kristrup Skole og de ting vi ønsker – fx en hal. 

Orientering om personalesituationen – stillingsopslag 

Der er nedsat et byggeudvalg – da der skal ud/om bygges her på 

skolen pga stigende elevtal de kommende år. 

e. Elever 

Mødet med Anne-Marie og Niels – havde en god dialog om ønsker og 

regler  

Afholder julebanko 

 

2. Meddelelsesbogen (D) 

Erstatter fra dette skoleår elevplanen. 

Ind i dette arbejde skal personale og skolebestyrelsen have lokale drøftelser.  

Anbefalingerne er at holde det på et lavt niveau. 

Skal indeholde få væsentlige punkter. 

Laves i MU (Min Uddannelse). 

Det sættes på første personalemøde efter nytår. Herefter drøftelse i 

Skolebestyrelsen igen. 

 

3. Danmarksindsamlingen (D) 

a. Styregruppe nedsættes. 

Kirstine og Mette og Niels. 

b. Ideer og input. Mange virksomheder, foreninger m.fl. har budt ind 

med gode idéer. 

c. Skolebestyrelsens opgave ind i projektet. Niels er sat på opgaven i 

fht. medierne. Kristine og Mette er behjælpelige med kontakt til 

sponsorer mv. 

d. Der oprettes en tråd på AULA dialog for styregruppen og 

koordiantorerne på årgangene. Kirstine kobler samlet skriv om 

muligheder på tråden. 

Mette deltager på første personalemøde og orienterer. 

 

4. Fotograf (D og B) 

Forslag om at skifte til en anden fotograf. 

Det besluttes, at vi fra 2023 vil benytte Design Fotografen. Begrundelse for 



valg: Lokalt enmandsfirma, bedre kvalitet, mindre aggressiv markedsføring 

samt billigere billeder til forældrekøb 

 

5. Action card ved evt. lukning for strøm (O) 

Action card er udarbejdet på skolen – en handleplan for hvad og hvordan vi 

håndterer situationen, hvis der lukkes for strømmen (ingen lys, vand, mobil 

mv.) 

 

6. Evt. og punkter til næste møde den 23.januar 2023 

a. Arbejdsdag i foråret 

b. Årsberetning og dialog med skolens forældre 

c. Princip for meddelsesbogen 

d. Danmarksindsamling 

 

7. Rundvisning (sidste del) 

 

8. Julefrokost 

 

 

 


