
Skolebestyrelsesmøde  
onsdag den 26.10.2016 kl. 18.30-21.00  

i mødelokale 3  
 

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

Degn Frandsen, Ole Gottliebsen Puggaard, Tom Svane Livoni,  
Anders Vorum, Anne Rafn, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard,  

Caroline 6.C og Malte 6.A 
 

Evt. afbud: Dorte, Anne-Marie, Ole, Mia, Mette, Malte 
 
Dagsorden/Referat: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 
Pkt. 1  
 

Velkommen 
Godkendelse af referat 
Fra den 22.september 2016 
 

Godkendt 

Pkt. 2  
 

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

Elever 
- Intet 

Forældre 
- Astrid været med til motionsdag/positiv oplevelse 
- Forældremøde i 0.klasse/godt oplæg fra Tonie 

Personale 
- Venter i spænding på fremtiden for ”EDUCA” 

Ledelsen 
- Status på byggeri/det skrider godt frem 
- Status på lokalerne med mistanke om 

skimmelsvamp/der er taget nye målinger, vi 
afventer 

- Ansøgning om midler fra 
inklusionspulje/godkendt/vi får 500.000kr.Vi 
arbejder med at bruge pengene til en flex-klasse 
(mellemrummet) for børn med udfordringer 

- Åbent hus arrangement for kommende 
skolestartere/godt arrangement 

- Proces for ny skolechef/Skolelederne er inviteret 
ind til at lave profilen til ansættelse 

- Skolen for alle 14.11.16/deltagere: 
Koordinatorerne fra årgangene, 
kompetencecentret, 3 fra ledelsen, Lene og Astrid 
 

Pkt. 3  
 

Visionen (D) (bilag) 
- Videre i processen. 
- Inddragelse af 

medarbejdere på P-

Bestyrelsen deltager i personalemøde d.2/11 kl.17.30-
18.30 
 
Ordet ”kreativitet” er drøftet 
 



møde den 2. nov. (ca. 
1 time) 

- Planlægning af 
proces og indhold 

2. november: 
Mål – at informeret personalet om hvordan og hvorfor 
visionen er landet og hvordan får vi ”liv” i visionen 
- skolebestyrelsen fremlægger visionen og processen i 
arbejdet 
- visionen er lavet med udgangspunkt i det materiale vi 
tidligere har indsamlet 
 
Inden gruppearbejdet fortæller ledelsen, hvordan de 
tænker, visionen skal bruges 
 
Gruppearbejde: 
- A. er der tolkningsspørgsmål? 
- B. kan man se sig i visionen? 
- C. kan man handle ud fra den? 
- D. hvordan kan I forestille jer I kan bruger visionen i  
       dagligdagen? 
 
Plenum 
Hver gruppe kommer med 1 eksempel på spørgsmål D. 
 
I fht. eleverne 
Bestyrelsesmedlemmer deltager i Elevrådsmødet 
 

Pkt. 4 
 

Drop Mob (O) og (D) 
- Hvad fik vi med fra 

kurset. 
- Hvordan arbejder vi 

videre på KRI? 
-  

Vi havde håbet, vi var blevet bedre inspireret 

Pkt. 4 
 

Aftalemål for Kristrup 
Skole (D) (bilag)  
 

Flyttes til næste møde 

Pkt. 5 
 
 

Skole-hjem-samarbejde 
Der arbejdes videre med 
udkast til nyt princip. (bilag 
fra underudvalg)) 

Udkastet – godt arbejde 
En enkel ændring 
På til næste møde da bestyrelsen ikke er 
beslutningsdygtige (ikke forældre nok tilstede på mødet) 
 

Pkt. 6  
 

Flytning af november mødet 
pga. dialogmøde. 
Forslag til nye datoer: den 
16/11 eller den 17/11 
 

Det besluttes, at det bliver d.16/11 
 
Hvem deltager d.24/11-16? Meld tilbage til Anne-Marie 
og gerne så mange som muligt! 

Pkt. 8 
 

Evt.  Anders orienterer om arbejdet med Google-drev 
Husk info. til eleverne om ”Bag-for-en-sag” 
 
 
 



Pkt. 9 Næste møde:  
Deltagelse i del af P-møde den 2. 
nov. (visionspunkt) 
Dialogmøde 24. nov. kl. 17.00 på 
Tirsdalens Skole. 
Fremtidige punkter (se 
årshjul) 

- Åben skole for forældre og 
samarbejde med ”andre” 
(januar) 

- Antimobbestrategi (nov) 
- Specialklasser 
- Vision 
- Educa - elevplan 
- Toiletter 
- Flex klasse 
- Fastholdelse af medarbejdere 
-  

 

 
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning  Husk evt. afbud via intra 


