
Skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 08. maj kl. 18.30-21.00  

i personalerummet  
 

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 Lystbæk, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard,  

Caroline 6.C og Malte 6.A 

 
Evt. afbud:  

 
Referat: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 
Pkt. 1  
 

Velkommen 
 

 

Pkt. 2 
 

Specialklasser (O) 
- Lærer/pædagog fortæller 

om deres arbejde med 
specialklasseeleverne på 
Kristrup Skole 

Oplæg fra gr. C om livet i en specialklasse 

Pkt. 3 
 

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

Elever 
- Ønske igen i år om karamelkastning sidste 

skoleår. 6.årgang skal komme med et forslag 
om, hvordan det kan forløbe 
 

Forældre 
- Anders Buhl har ikke svaret i fht. 

trafikforholdene endnu 
- Ønsker tilbagemelding på, hvordan 

personalegruppen tog imod beslutningen om 
ingen klassesammenslag: 
Opbakning omkring beslutningen dog 
bekymring for de fag der blev ramt fx 
sikkerheden i H&D 
 

Personale 
- Der har været mange drøftelser omkring 

klassesammenslag og efter beslutningen 
hvilke udfordringer det giver 

 
Ledelsen 

- It-provenu – der bliver købt Chrome-boks 
- Fagkonferencer – Henrik og Anne-Marie er 

med på alle årgange i fht. de Nationale Test 



- Toiletter – vi er med i et projekt vedr. det 
psykiske aspekt. Projektet er på 
mellemtrinnet 

- Parkering – de nye tiltag skulle være færdige 
til august 

- MU (Min Uddannelse) der er ved at blive 
udarbejdet vejledning for forældre i fht. 
elevplanen, årsplanen 

- Skoleårets planlægning – er godt i gang, 6 
på barsel – fordeles på flere årgange 
6.+7. juni lægges skema 

- Kortere skoledag – godkendt i børn og 
skole, skal videre i Byrådet 
 

Pkt. 4 
 

Økonomi (bilag tilsendes) 
- Ressourcetildelingen 
gennemgås 
- Budget 2017 (G) 

Anne-Marie gennemgår ressourcetildelingen 
Bærer-budgettet godkendt 

Pkt. 5 
 

Fravær (D) (bilag) 
- Kommunal indsat 
- Tanker ift. Kristrup 

Skoles strategi af 
håndtering af fravær 

I fht. udkast af plan: 
Mere ind i fht. forebyggelse (skole-
hjemsamarbejdet, opringning hjem…) 
Obs på sproget i planen (første afsnit) 
 
Der arbejdes videre med udkastet på 
koordineringsmøderne 
 

Pkt. 6 
 
 

Trivselsmåling (O) 
- ”resultat” 
- Det videre arbejde 

Ledelsen kommer ud i alle teams 
Pt. ventes der på en fælles skabelon til brug 
Vi afventer svar på om og hvor meget der skal 
lægges på hjemmesiden 
 

Pkt. 7 
 

Evaluering af frugtordning  
(O, D) 

- Ud fra spørgeskema 
udsendt til personalet i 
ugen op til dette møde. 

Det besluttes at frugtordningen fortsætter 

Pkt. 8 
 
 

Afslutning på skoleåret 2017-18 
- Fælles planlægning af 

årets sidste møde. 

Mødet er d 7/7-17 kl.18.30-21.00 
- Trivselsmålingen 
- Evaluering af Sydbyløb 
- Evaluering af året, årshjulet og tanker om 

næste skoleår - Visionen 
- Nyt fra Anders Buhl 

 

Pkt. 9 Evt.  Aftale om rengøringsbrev 

Pkt. 10 Næste møde:  
Dialogmøde: onsdag den 10. maj: Arena 
Randers, Hal 3, Fyensgade 1, 8900 
Randers C 

 



+ Mia og Lene 
Afbud fra: Dorte, Ole, Tom, 
 
Odinært møde onsdag den 7. juni - 
afslutning 
. 

Fremtidige punkter (se årshjul) 

- Toiletter 
- Valgprocedure for næste 

skolebestyrelsesvalg 
- Opfølgning på aftalemål 

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


