
Skolebestyrelsesmøde  
Onsdag den 24. oktober 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: Luca, Laura, Lene  
 
Dagsorden: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 

Pkt. 1  Velkommen   
Pkt. 2 
 

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

 

Elever 
Fraværende 
 
Forældre 
Der er taget kontakt til vej og trafik vedr. rundkørslen ved 
Kristrup Torv. Der skulle komme markeringer, så gående 
fortsat kan gå trygt rundt i rundkørslen. Der tjekkes op, 
da det er 1 mdr. siden forespørgslen var og der er ikke 
sket noget. 
 
Der er ikke kommet yderligere henvendelser fra de 
forældre, der havde taget kontakt sidst. 
 
Personale 
Godt internat med fokus på Professionelle 
LæringsFællesskaber (PLF) i fht. elevernes læring og 
personalets deprivatisering. 
Positive tilbagemeldinger fra årgangene. 
 
Ledelse 
Tablets – KRI er med i et projekt omkring brugen af 
tablets på 5B. Projektet løber over et halvt år. 
 
Klubben er i gang med udvendig renovering.  
 
Ansættelsesudvalg til stillingen som koordinator i 
kompetencecentret. Tom deltager fra men der må godt 
være en mere med fra BS. Astrid kan deltage i 1. samtale 
 
TIMMS – KRI taget ud til undersøgelse i fht. 
matematikundervisning. 
 
Åbent hus for kommende skolebørn på tirsdag – med 
værksteder. 
 
Været til forældremøder i børnehaverne vedr. Førskolen 
 

Pkt. 3 
 

Dialogmødet (D) 
Kort evaluering 

Godt oplæg og tilgang fra vores skole. 
God oplevelse at deltage. 



 
Pkt. 4 
 

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

sidste møde  
- Fremtidens arbejde i 

skolebestyrelsen på kort og 
lang sigt – arbejdsform og 
indhold 

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

- Faste dagsordenspunkter 
- Årshjulsmodel præsenteres 

 

Brainstorm/ideer til det der kan arbejdes med i SB: 
- Søge Fonde 
- Hal – måske bare en halv hal 
- Tidssvarende idrætshal 
- Amfiteater ude 
- Kolonihaven – etablere toiletter, udekøkken, 

værksted 
- Toiletforholdene 
- Holde fast i idrætsfaciliteterne på Kristrup 

Boldklubs baner 
- Legeredskaber i skolegården 
- Få hele bygningen ved 6./specialklasserne 
- Udbygge øverste gymnastik 
- Forposten for musikken  
- Nyt tårn ved Tarzan banen 
- Ly i skolegården 
- Multibane 
- Noget andre ikke har fx teknologisk 

rum/legeplads 
- Inddrage lokalmiljøet –fx byde ind til 

erhvervsnetværk 
- Branding 
- Profil – hvad kan den være og hvad kan den 

bære? Fx vores skole skal være første valget 
- Få mere information om forskellige tiltag, 

indsatser mv. som vi kan invitere medarbejdere 
ind og fortælle om (specialklasserne, 
ejendomsservice, politikkernes fremtidssyn på 
skolerne, KB, samarbejde med børnehaverne, 
samarbejde med Tirsdalens skole, mødes med 
personalet, kompetencecentret/Flexen…) 

 
Idéer fra elever og personale skal også indsamles 
 
Der arbejdes videre med punkterne. 
Næste møde rundtur i specialen og oplæg fra personale 
derfra. 
 
Punkter vi skal arbejde med 

- Toiletforholdene skal være renlige og 
brugervenlige 
 

Pkt. 5 
 

Princip for elevers brug af 
mobiltelefoner  
 (B) – afsluttes ud fra udkast 
 

Princippet godkendt med små rettelser 
AC renskriver  

Pkt. 6 
 

Orientering om brug af vikar. (O) 
- Sådan gør vi. 

Henrik orienterer om vikardækningen, herunder vilkår og 
hvordan vi rent praktisk gør det på KRI 
 



Pkt. 7 
 

Høringssvar ift. fælles praksis ift. 
bevilling af befordring til elever i 
specialtilbud (D) og (B) 
(Deadline d. 29. okt.) 

Forslag til at skele til en ordning man har brugt i Århus- 
Actura – for de børn der kan 
Godt der fortsat er en individuel vurdering – der må ikke 
komme børn og/eller familier i klemme! 
Fint med fælles regler og retningslinjer 
Ikke en automatik at der bevilliges en taxi ordning 
 
Anne-Marie skriver et forslag. Hurtig respons da det skal 
sendes mandag. 
 

Pkt. 8 
 

Evt.  Skolefoto – det er skolen, der vælger leverandør 
 
Næste møde er d. 6/12 – Afbud fra Astrid, Tom ved ikke 
pt. om han kommer.  
Vi holder fast i dato indtil videre. 
Der bliver lidt juleafslutning på mødet. 
 
Næste møde – vi skal tænke over, hvad der skal 
med/temaer i årsberetningen. Gerne skrive en lille tekst 
dertil. 
Den bliver filmet igen i år. 
 

Pkt. 9 
 

Punkter og aftaler frem til næste 
møde 

- Skolebestyrelsens 
årsberetning 
 

Rundtur i specialen og oplæg fra personale derfra. 
 
Skolebestyrelsens årsberetning  

 

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

 

Elevrepræsentanterne deltager kl. 18.30-19.30 


