
Skolebestyrelsesmøde  
Onsdag den 16.11.2016 kl. 18.30-21.00  

i mødelokale 3  
(Pga. dialogmøde den 24. nov. Er vores ordinære SB møde flyttet til denne dag) 

 

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 
 

Afbud: Ole, Mia, Lene, Mette, Tom, Caroline, Malte, Anders 
 
Dagsorden: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 
Pkt. 1  
 

Velkommen 
Godkendelse af referat 
Fra sep. og okt. 

Godkendes på næste møde 

Pkt. 2  
 

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

Ledelsen 
Feriekalenderen indsendt med ønsker om div. ændringer 
Status byggeri/lokaler – Hjemkundskab er taget i brug 
og N/T er snart klar. 
Special fritidstilbud - Tilbuddet på TIR gøres mere 
”brugbart” for vores børn 
 

Pkt. 3  
 
 

Visionen (D) (bilag) 
- Opsamling fra SBs 

deltagelse i P-møde.  
- SBs rolle i 

implementeringen 
- Klar til udgivelse? 

 

Mange roser til skolebestyrelses deltagelse på p. mødet 
 

Pkt. 4 
 

Økonomi 
- Foreløbig status på 

regnskabsåret 2016  
(bilag eftersendes 
inden mødet) 
 

Vi forventer et underskud på ml.2-500.000 kr. 
Dette grundet indkøb af ny legeplads 

Pkt. 5 
 

Aftalemål for Kristrup 
Skole (D) (bilag)  

- Forberedelse til 
dialogmødet. 

Orientering givet 
Aftalemålene er indsendt 
På koordinatormødet d.d. er personalet så småt gået i 
gang med at drøfte, hvad den Åbne skole er for KRI 
 

Pkt. 6 
 
 

Skole-hjem-samarbejde (B) 
(bilag) 
Godkendelse af princip  

Udsat til næste møde 
 
 
 



Pkt. 7 
 

Rengøring (D)  
- Opsamling på måling 

af luft, ift. frygtet 
skimmelsvamp 

 

Bestyrelsen laver et udkast til Byrådet med ønske om at 
få hovedrengøringen tilbage på skolerne 

Pkt. 8 
 

Princip for 
klassesammenslag (D) 

- Hvis der er for få 
elever til at 
opretholde det 
eksisterende antal 
klasser.  

- Opstart udformning 
af nyt princip. 
 

Der er drøftet et forslag til dette princip. 
Dette skrives sammen og sendes ud til skolebestyrelsen. 
Drøftes og evt. godkendes på næste møde 

Pkt. 9 Evt.  
 

Ønske om at få evalueringen af kortere skoledage på 
næste møde. Inden mødet laves en undersøgelse blandt 
forældrene på intra 
 

Pkt. 10 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  
- Specialklasser 
- Vision 
- Educa - elevplan 
- Toiletter 
- Flex klasse 
- Fastholdelse af medarbejdere 
- Evaluering af frugtordning 
-  

 

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


