
Skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 24. september 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, Luca 6.B og Laura 5.A, 
Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt 
 
Evt. afbud: Anders, Johan 
 
Dagsorden/referat: 

Pkt./ca. tid Dagsordenspunkter: Referat: 

Pkt. 1  
 

Velkommen – især til de nye 
elevrepræsentanter. 
Godkendt referat underskrives 
Rundvisning 1. etape 

Godkendt referat underskrevet 

Pkt. 2 
 

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

Elever 
- Ønsker samme vikar 
- Ønsker skraldespande inde på gangene 

og gårdtoiletterne (inde i båsene) 
- Ønsker vandautomat på 6.årg. 
- Ønsker ny ”Antonius-mur” 
- Ønsker at få kridtet fodboldbanerne op 
- Ønsker ny tårn ved streetbanen 
- Ønsker bannerne på streetbanen 

fastgøres 
- Ønsker toiletpapir på toiletterne – må 

ikke mangle 
- Ønsker at alle kan benytte streetbanen – 

tages op med det lille elevråd 
- Ønsker ly på legepladsen når det regner 
- Ønsker skobørster ved 6. årgang 

 
Anne-Marie og evt. Tom deltager i et elevråd og 
snakker ønskerne igennem 
 
Forældre 

- Tilbagemelding om rigtig god lejrtur på 
6. årgang 

- Bestyrelsesmedlemmerne har været med 
til forældremøderne. Der er meget 
positive tilbagemeldinger fra både 
forældre og personale omkring 
deltagelsen.  

- Der er efterfølgende kommet 2 
henvendelser: 
 
A) Trafiksikkerhed 
Trafiksikkerhed – Idé med at lave et 
forældreværn ved kryds på 
Clausholmvej/Kristrupvej. Bestyrelsen 
bakker op. Tom og Jeppe tager kontakt 
til den forældre, der er kommet med 



forslaget om at være med til at føre det 
ud i praksis. 
 
B) Brug af kopiering 
Brugen af kopiark i undervisningen blev 
vendt. Skolebestyrelsen bakker fuldt ud 
op om, at lovlige kopier kan indgå som 
en del af undervisningsmaterialet 

 
 
Personale 

- Intet 
 

Ledelse 
- Åbent hus 30/10 for skolestartere med 

workshops. Bestyrelsesmedlemmerne 
deltager 

- Ansætte koordinator til 
kompetencecenter. Samtaler afholdes  
1.runde d. 15/11 og 2. runde d. 21/11.  

- Har haft Helle Overballe (inklusion 
oplæg) ude som inspiration til hele 
personalegruppen. Hun skal 
arbejde/sparre med alle årgange i løbet 
af efteråret 

- Invitation til dialogmøde med 
politikkerne (27/9) 

- Temaaften med børnehavepersonalerne 
med temaet ”Klar til læring” 

 
Pkt. 3 
 

Princip for elevers brug af 
mobiltelefoner  
(D) og (B) 
Bilag 
 

Der er ønske fra personalet om at stramme op i 
formuleringen på princippet. 
Bestyrelsen bakker op om ønsket. 
 
Der er drøftet følgende: 

- Må ikke tage fokus fra fællesskabet 
- Ikke være et forstyrrende element i 

skoledagen 
- Formålet revurderes 

 
Bestyrelsen overvejer ny formulering til næste 
møde 
 

Pkt. 4 
Kl. 19.20 

Det fremtidige arbejde i bestyrelsen på 
Kristrup Skole (D) – udsat fra sidste 

møde 
- Faste dagsordenspunkter 
- Årshjulsmodel præsenteres 
- Fremtidens arbejde i 

skolebestyrelsen på kort og lang 
sigt - arbejdsform 

Udsættes igen 



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

 
Pkt. 5 
KL. 19.55 

Økonomi (O) 
- Status Kristrup Skoles d.d. 

Bilag 

Økonomien er gennemgået 
Det ser fornuftigt ud 

Pkt. 6 
Kl. 20.05 

Forældretilfredshedsundersøgelse 
- Fælles undersøgelse for alle 

skoler (O) 
- Mulighed for op til 5 lokale 

spørgsmål (D) og (B) 

Forslag til spørgsmålsområder på Kristrup 
- Skole-hjemsamarbejdet herunder 

Forældrefiduser evt. med kommentarfelt 
- Indhold/kvalitet på forældremøderne 
- Skolebestyrelsens arbejde – kendskab, 

synlighed 
- Egen (forældrenes) involvering i skolen 

– deltager du i de arrangementer skolen 
laver 

 
Hvor tilfreds er du med indholdet på 
forældremøderne? 

- Graduering 
- Kommentar 

 
Hvilke temaer er relevant for dig på 
forældremøderne? 

- Kommentar 
 

Hvor højt prioriterer du at deltage i skolens 
arrangementer?  
 
Hvor tilfreds er du med skolebestyrelsens 
arbejde herunder kendskab og synlighed? 
 
Hvad synes du Kristrup skole er særlig god til? 

- Kommentar 
 
 

 
Pkt. 7 
Kl. 20.25 

Evt.   

Pkt. 8 
 

Punkter og aftaler frem til næste møde - Vikar 
- Høringssvar i fht. Kørsel af 

specialelever 
- Trafikudvalg 

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

 

Elevrepræsentanterne deltager kl. 18.30-19.30 


