
Referat af skolebestyrelsesmøde  
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 18.30-21.00 i personalerummet  

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Dorte Overgaard van den Hoorn, Lene Wulff Krogsgaard, Mette Laustsen, Ole 
Gottliebsen Puggaard, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik 
Holm Nielsen, Sofie 6.B, Michael Grouleff Jensen, Niels Henning Hansen  
 
Afbud: Karen Margrethe Kannegaard, Noah 6.A 
 
Dagsorden: 
Pkt./ca. tid Dagsordenspunkter: Referat: 

Pkt. 1  
Kl. 18.30 

Velkommen – godt nytår 
 

Michael Grouleff Jensen valgt til 
bestyrelsen i stedet for Mia. 

Pkt. 2 
Kl. 19.05 

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

Elever: Vi får måske midler fra 
Lapland til f.eks. toilet i kolonihave, 
overdækning, sanseområde. 
Ledelse: Der har været hærværk på 
vores nye Pannabaner i form af 
graffiti.  
Julegave til personale er julecabaret 
på Egnsteateret.  
Vi får 3 børnehaveklasser næste år.  

Pkt. 3  
Kl. 19.20 

Økonomi (O)  
- Resultat 2017 (Bilag sendes lige op til 

mødet, da der kan konteres til og med den 
15.01. 

- Overordnet budget 2018 (bilag) 

Skolen har et forventet overskud på 
400.000 kr. næste år.   
Det er ikke den færdige opgørelse 
endnu. 
Budget gennemgås 

Pkt. 4 
Kl. 19.35 

Anti-mobbestrategi, en del af trivselspolitik for 
KRI (D)  

- Vær opsøgende, find ideer og 
formuleringer til strategien. 
Formuleringer samles. 

- Der nedsættes en gruppe som udarbejder 
et udkast. 

- Proces for inddragelse af personalet. 

Kontoret laver Prezi af elevarbejder.  
Skrivegruppe til udarbejdelse af 
udkast til mobbestrategi består af: 
Tom, Anne-Marie og Lene.  
Skrivegruppen laver udkast til 
bestyrelsen.  

Pkt. 5 
Kl. 19.50 

Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning. 
(B) 

- Der træffes konkrete aftaler om 
udarbejdelse af, invitation til og 
”fremvisning” af skolebestyrelsens 
årsberetning. 

Årsberetningen skal være færdig 5. 
februar 2018.  
Kås tager billeder til stikord. Billeder 
og materiale redigere Anders.  
Videoen sendes ud via Intra, 
Facebook og hjemmeside 

Pkt. 6 
Kl. 20.05 

Valg til skolebestyrelsen (2018-2022) 
- Gennemgang af tidsplan (bilag) 
- Nedsættelse af valgbestyrelse 

Valgbestyrelsen består af Anne-
Marie, Dorte og Astrid. 
Der indkaldes til valgmøde torsdag 
den 1. marts kl. 17.00. 

Pkt. 7 
Kl. 20.15 

Udviklingsplan for skoleområdet. (bilag) 
Behandles overordnet. 

- Vi fokuserer på Kristrup Skole 

Der bliver lavet pædagogisk 
servicecenter i nuværende bibliotek 
og billedkunst lokale i 2018.  
Dorte laver kort høringssvar med 
positiv tilkendegivelse af 
bygningsplanerne.  



Pkt. 8 
Kl. 20.30 

Kvalitetsrapporten 2018  
- Udarbejdelse af høring, som indsendes 

senest den 28. feb. 

Skolens høringssvar skal indeholde:  
- Vi har meget lovligt fravær 
- Vi ligger tæt på lands-

gennemsnit 
- Kritik af grafik? 
- Uklart hvad modellen viser 

ved nationale test. 
- Flere i skoledistriktet vælger 

privatskoler. 
- Kompetencedækning 

(indberettet som Østervang) 
Anne-Marie laver udkast til 
høringssvar. 

Pkt. 9 
Kl. 20.55 

Evt.  Vær opmærksom på glat indkørsel 
ved skolegade. (Ejendomsservice) 

Pkt. 10 
Kl. 21.00 

Tak for i aften 
Næste møde:  

- Afvikling af skolebestyrelsens 
årsberetning 

- Anti-mobbestrategi 
- Opfølgning på aftalemål for Kristrup 

skole. 
- Vi ser frem mod næste skoleår 
- Kristrup version af ”Forældre i spil” 
- Ansøgning om kortere skoledag 
- Sikring af det faglige niveau 

 

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


