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Skolebestyrelsesmøde    

               

Ordstyrer: Brian 

Forplejning: ja 

 

 

Deltagere: Deltagere:  Dorthe Dall Kristensen, Anders Gahner Krogsgaard, Allan Thomsen, Claus Hansen, Stefan Helmig Kelstrup, Søren Sørensen, Stephan Raahede Kristiansen, Lene 

Ladegaard Jørgensen, Brian Hansen. 

Gæster ifb. Med punkt 0: Afdelingsleder Gitte Bieler samt pædagogisk konsulent Betina Boldt Ernst. 

AFBUD fra:  
Fraværende uden afbud: Michael Thomsen.  

Punkt nr. Emne 
 

Tid:  Type/proces:  Baggrund Formål:  

0. Besøg i taleklassen og 
info om den 
kommende Føniks 
klasse 

17.00 – 17.30 Orientering Distriktet har startet et kommunalt 
taletilbud på Indre Ringvej, for børn i hele 
kommunen.  
ASL på Indre Ringvej vil sammen med 
medarbejderne fortælle lidt om 
taleklassen, og kommunens pædagogiske 
konsulent Betina Boldt vil sammen med 
Gitte fortælle om Føniksklassen 

Orientering om ny mellemform 
i distriktet. 

1.  Godkendelse af 

referat/dagsorden 

17.30 – 17.35 Godkendelse Godkendelse af referat fra sidste møde, 
samt godkendelse af dagsorden til dagens 
møde. 

Godkendelse af referat så dette 
kan offentliggøres. 

 

 
Mødedato: 18. oktober 2021  

Mødetid: 17.00-20.00 
Mødested: Indre Ringvej - Multirummet  

Indkaldt af: Brian Hansen/Stefan Helming Kelstrup   
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Referat/ 
Handling 

 Referatet blev godkendt.  

2. Nyt fra formanden 17.35 – 18.00  Information/drøftelse Formand Brian Hansen orienterer omkring 
kontakt til og fra politikere og forvaltning 
med efterfølgende drøftelse. 
 

Formålet er at orientere 
skolebestyrelsen om 
kommunikation med politikere 
og forvaltning. 
 

Referat/ 
Handling 

- Formanden stiller sig undrende overfor at politikere står og udtaler sig, mens de står på skolens matrikel, under valgkampen. Sagen 
løftes af Stefan.  

- De forældrevalgtes brev til forvaltningen lægges op på skolebestyrelsens Facebookside (fællesrådets).  
- Der har været møde med Formanden for afdelingsrådet på Afdeling Bøgeskovvej. Han ønsker en tydeligere profil for afdelingen. 

Skolebestyrelsen udfærdige et princip om at hver afdeling skal have sin egen markante profil. Stefan kommer med et udkast med 
henblik på godkendelse på næste skolebestyrelsesmøde. 

3. Nyt fra ledelse  18.00 – 18.15 Information Information fra ledelsen herunder: 

- Personale 
- Elever 
- Corona 
- Andet 

 

Formålet er at give en status fra 
skolen samt orientere 
skolebestyrelsen omkring hvilke 
opgaver, der fylder i øjeblikket. 

Referat/ 
Handling 

Personale: 
Der er nu ansat en ny Afdelingsleder på Afdeling Indre Ringvej. Der har været 15 ansøgere, hvoraf 4 har været til samtale. Valget er faldet 
på Maja Hagge fra Afdeling Bøgeskovvej. Maja starter i sin nye stilling d. 1. januar 2021.  
Der er ligeledes slået en Afdelingslederstilling op på Afdeling Bøgeskovvej med henblik på ansættelse pr. 1. januar 2021.  
Der er sagt farvel til en medarbejder på Afdeling Indre Ringvej, der efter gensidig aftale er fratrådt pr. d. 15. november 2021. Stillingen 
genbesættes ikke, men dækkes ved intern rokade.  
 
Elever: 
Elevrådet har nu konstitueret sig. Der er fundet en elevformand og næstformand. Fremadrettet vil dagsordenen blive udfærdiget, så det 
der vedrører elevrådet vil være de første punkter, hvorefter eleverne ikke behøver at deltage resten af mødet.  
Elevrådet har arbejdet med to ting: 
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- Velkommen tilbage 2 fester på bagkant af Corona (sodavandsdiskotek). Evt. 6.-7. samt 8.-9. årgang. Gennemføres til foråret i 
Eksercérhuset. Forældre og skolebestyrelsen vil få en aktie megen smitte på Afdeling Høi arrangementet. Skolebestyrelsen billiger.  

- Det er blevet drøftet om eleverne må forlade skolen. Elevrådet vil gerne komme med et oplæg til den lokale ledelse på Afdeling 
Havepladsvej, hvorefter der vil blive iværksat en prøvehandling herom.  

Corona: 
Der er i øjeblikket megen smitte på Afdeling Høgevej. Derfor er podeteamet indsat på afdelingen. Der er dog store udfordringer med at 
forældre ikke vil/har givet samtykke til testning. Der vil i den forbindelse blive skrevet ud til forældrene.  
Der er tidligere på ugen ændret i Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Børn med symptomer, der ikke er smittet, bør blive hjemme. Det 
har givet lidt dønninger ift. Forældrene.  
Skolebestyrelsen gør opmærksom på vigtigheden af at undervisningen kan fortsætte deres undervisning ved evt. hjemsendelse. Det være 
sig i form af online undervisning eller ved udlevering af kompendie mv.  
 
Andet: 
For 14 dage siden var Stefan til SFR møde, der omhandlede Den attraktive udskoling (DAU). På mødet stod det klart, at ambitioner omkring 
DAU var markant højere ved Kirstinebejrgskolen end i de andre distrikter. Kirstinebjergskolen er de eneste der har formelle 
samarbejdsaftaler, lagt en linjestruktur ned, tænkt DAU ind i hele skoledagen mm. Ledelsen på Afdeling Havepladsvej vil på næste 
Skolebestyrelsesmøde give en status på DAU.  

4. Principper - 

tilbagemelding 

18.15 – 18.45  Drøftelse og 
beslutning 

Princippet for lejrskoler og tilladelse til at 

forlade skolen, er blevet drøftet – 

feedback fra personale.  

Endelig vedtagelse 

Formålet er at skolebestyrelsen 
for givet princippet et Brush up, 
og evt. giver det en justering. 

Referat/ 
Handling 

Princippet for lejrskole flyttes til næste møde.  
Princippet omkring tilladelse til at forlade skolen er godkendt. Skolebestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret omkring elevrådet på 
Afdeling Havepladsvej udspil til den praktiske implementering af princippet.  
Skolebestyrelsen ønsker fremadrettet at bilag rundsendes forud for møderne. 
 

5. Økonomi og 

budgetopfølgning 

18:45 - 19.15 Vi har nu fået 
hovedtallene for 
2021, og derfor kan vi 
nu angive 

Budget opfølgning – status og 

forventninger til årsresultat  
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forventninger til årets 
budget 

- Hvor ser I skolebestyrelsen have 

en rolle i forhold til den 

fremadrettede proces.  

 

-  

 

Generelt hvordan ønsker I generelt 

at gøre brug af bestyrelserne.  

 

Referat/ 
Handling 

Økonomien for Kirstinebjergskolen blev gennemgået. Skolen forventer at komme ud af budgetåret med et positivt resultat på omkring + 
700.000kr.  

Evt. 

 

Skolebestyrelsesformanden ønsker en status på, om passus omkring skilsmisseramte forældre har været bragt i spil.  

Referat/ 
Handling 

 

 

 


