
 
Skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 20. august 2018 kl. 18.30-20.30 i personalerummet 
  

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, Lene Wulff Krogsgaard, Michael 
Hee Thiil, Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk, 
Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt 
 
Evt. afbud: Eleverne  
 
 
Dagsorden/Referat: 
 

Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 
 

Pkt. 1  
 

Velkommen 
 

 

Pkt. 2 Præsentation 
Præsentation af den nye bestyrelses 
medlemmer. 
Alle medbringer et udkast en skriftlig 
præsentation på ca. 10 linjer. 
Alle fortæller uddybende om sig selv 
Erhvervs- og bestyrelseserfaring, 
interesse i - og mål for arbejdet i SB 
osv. 
Der gives sparring på det skrevne. 
 

Alle forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer betragtes 
som nye i denne forbindelse. 
 
Den skriftlige præsentation inkl. billede sendes til 
Malene, sekretær. 
inden for en uge. 
 
Hvert bestyrelsesmedlem præsenterer sig. 

Pkt. 3 
 

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

Elever 
- Intet 

 
Forældre 

-  God start på nyt skoleår, kan mærke en god 
stemning  

 
Personale 

- Der er en god stemning på skolen. Alle er startet 
godt op i nye/gamle teams 

- Fortsætter arbejdet med PLF og deprivatisering 
 
Ledelse 

- To lærere går på pension 
- Vi slår stilling op efter jul - koordinator i 

kompetencecentret 
- Brugertilfredshedsundersøgelse kommer i 

efteråret (ca. uge 43-46) 
- Vi er på SKU d.d. i fht. budgettet på vores 

ombygning og inventar 
- Forslag om rundvisning på skolen for 

bestyrelsen på de kommende møder 



- Orientering om kommende internat for 
personalet på skolen. Forældre opfordres til at 
lave lege aftaler, så færrest mulige børn skal 
passes 

- Inklusion er en af vores indsatser. Alle årgange 
får besøg af Helle Overballe 
(inklusionskonsulent), der skal give en masse 
redskaber, sparring mv 

- Skolestart/1. skoledag – 3. årg. flagede 0. ind på 
skolen med sang og flag.  

- 6. på lejr i næste uge – København. Fremadrettet 
vil Københavnerturen være på Tirsdalens skole. 
Søndermarken og Kristrup vælger et andet sted i 
landet. 

- Vores fagudvalg er godt i gang med at skabe den 
røde tråd for fagene på skolen. 
 

Pkt. 4 
 

Økonomi (O og D) – bilag eftersendes 
- Overordnet status 
- Ønsker til indkøb 
- Status inventar ifb. med 

ombygningen 

Timetildelingsplanen er gennemgået. 
 
Bestyrelsen vil få yderligere indblik i budget og 
økonomi på de kommende møder. 
 

Pkt. 5 
 

Det fremtidige arbejde i bestyrelsen 
på Kristrup Skole (D) 

- Faste dagsordenspunkter 
- Årshjulsmodel præsenteres 
- Fremtidens arbejde i 

skolebestyrelsen på kort og 
lang sigt - arbejdsform 

- Input til temaer/idebank til 
årshjul og arbejdet på længere 
sigt. 

- Hvem deltager i dialogmøder? 
- Hvem er er repræsentanter for 

bestyrelsen på årgangene? 
 

Hvem (forældre) er repræsentanter for bestyrelsen på 
årgangene: 
0. Jeppe/Tom 
1. Johan – 25/9 
2. Nanna – 5/9 
3. Tom 
4. Tom 
5. Astrid 
6. Lene 
Special – Michael 
 
Astrid forsøger at finde stikordsliste og sender ud. 
(Er udsendt) 
Alle teams inviterer 

Pkt. 6 
 

Evt.  Næste møde flyttes fra tirsdag den 25. sep. Til mandag 
den 24. sep. Kl. 18.30-20.30 

Pkt. 7 
 

Tak for i aften 
 
Kursusarrangement for nye 
bestyrelsesmedlemmer: den 30 aug. 
eller den 4. sep. kl. 17.00-20.00  
 
Næste ordinære møde: tirsdag den 25. 
sep. 
 
Dialogmøde: torsdag den 27. sep. Kl. 
15.00-17.30 
 

Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer 
- 30/8 er valgt - Johan, Jeppe, Michael kommer 
 

25/9 – flyttes til mandag d 24. september 
 
27/9 – Deltagere til dialogmøde: Astrid, Tom, Johan, 
Jeppe, Nanna, Anders, Anne-Marie, Henrik, Karen 
Margrethe 
Desuden medarbejdere: Morten Fogdahl-Wiese og evt. 
Gitte Lindberg 

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



 


