
Skolebestyrelsesmøde  
Torsdag den 22. september 2016 kl. 18.30-21.00  

i mødelokale 3. 
 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Dorte Overgaard van den Hoorn, Lene Wulff Krogsgaard, Mette Laustsen, Tom 

Svane Livoni, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard,  
Caroline 6.c, Malthe 6.a 

 
Afbud: Anne, Ole, Anders, Mia 
 
Dagsorden: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 

Pkt. 1  
 

Velkommen 
Godkendelse af referat 
Fra den 15. august 2016 
 

Godkendt 

Pkt. 2  
 

Kompetenceteamet 
Lisbeth Halskov er gæst og 
fortæller om arbejdet i 
Kompetenceteamet 
 

Orientering om kompetencecentrets arbejde 
 

Pkt. 3  
 
 

Orientering: (O) 
- (Elever) 
- Forældre 
- Personale 
- Ledelse 

Elever 
6.årgang har haft en super lejrtur med mange gode 
arrangementer. Var glade for, det var København de 
skulle til. 
 
Forældre 
Henvendelse fra forældre vedr. fastholdelse af 
lærere og pædagoger 
Trafikforholdene er kommet på dagsordenen hos 
økonomiudvalget. Dorte og Astrid udarbejder en 
skrivelse. 
Dorte orienterer om arbejdet i bestyrelsesnetværket 
fx at de samlet har udarbejdet en skrivelse vedr. 
budget. 
Bestyrelsen udarbejder info. til forældrene hver 2. 
måned 
 
Ledelse 
Vi har haft en dag med koordinatorerne fra hver 
årgang og SFO. 
Der er oprettet en personaleforening. 
I oktober har skolechef, Henrik Johansen indkaldt 
til møde for specialklassernes forældre i fht. 
klubtilbud. 
Der er d.d. ansat 2 lærere. 



Vi får besøg af Borgmesteren i december. 
 

Pkt. 4 
Kl. 
19.15 

Økonomi – budget 2017-20 
Uddybende info findes på Randes 
kommunen hjemmeside 

- Høringssvar 
 

For Kristrup Skole betyder det en besparelse på 
350.000kr. 
Bestyrelsen har udarbejdet høringssvar. 
 

Pkt. 5 
Kl. 
19.30 
 

Vision (Bilag input fra 
personalemøde og skema til 
SB) (D) 

- Videre arbejde ud fra 
udkast. 

- Implementering! 
(inden mødet overvej definition 
af ord og konkrete handlinger) 

Det er drøftet, hvordan eleverne kan inddrages: 
Hver klasse arbejder med at beskrive  
”glade børn lærer bedst”- Hvornår glad? Hvornår 
lærer bedst? 
Besvarelserne laves i intra. 
 
Forældrene: 
Hver bestyrelsesmedlem skriver egne tanker ned i 
fht. det materiale/værdiord til brug i det videre 
arbejde med visionen 
Sendes til Tom senest d.6.oktober  
 

Pkt. 6  
Kl. 
20.15 

Skole-hjem-samarbejde 
Udarbejdelse af nyt princip 
Hvordan skal samarbejdet være, 
så det gavner ELEVERNE, 
forældrene og 
lærerne/pædagogerne omkring 
eleven/klassen 

- Forventninger 
- Kommunikation 
- Mv. 

(Søg inspiration og medbring) 
 

Ideer til indhold: 
Fælles ansvar 
Den enkelte kontra fællesskabet 
God tone 
 
Astrid og Mette laver et udkast 
Der sendes inspiration til dem. 

Pkt. 8 
 

Evt.  Eleverne  
Der er lidt udfordringer i fht. frugtordningen. Bl.a. 
mangler der frugt. 
Eleverne opfordres til at komme på kontoret og sige 
det. Kontoret samler sammen på henvendelserne. 
 
Ønsker net i målene på fodboldbanen 
 
Elevrådet laver skilte til den nye legeplads om ”Pas 
på vores legeplads”, ”Ingen hjul på legeplads” 
--------------------------------------------------------------- 
 
I uge 42 vil der blive støbt asfalt til ramperne ☺ 
SFO kan ikke benytte legepladsen i denne uge, men 
der er lavet aftale med Tirsdalens skole om lån af 
hal og svømmehal. 
 



Ejendomsservice overtager rengøring 1. oktober. 
Vores servicemedarbejder er sygemeldt, og der er 
ansat en vikar i foreløbig en måned.  
 
 

Pkt. 9 Næste møde: onsdag den 5. 
oktober kl. 19.00-21.00.  
DropMob-kursus 
Fremtidige punkter (se årshjul) 

- Åben skole for forældre og samarbejde 
med ”andre” 

- Specialklasser 
- Fastholdelse af medarbejdere 
- Vision 
- Educa  
- SFO 

 

 
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning   


