Kirstinebjergskolen
_________________________________________________________________________________________________________________________

Skolebestyrelsesmøde
Mødedato: 24. august 2021

Ordstyrer: Lene/Stefan

Mødetid: 17.00-20.00
Mødested: Havepladsvej - personalerummet
Indkaldt af: Brian Hansen/Stefan Helming Kelstrup

Forplejning: ja

Deltagere:

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

AFBUD fra: Brian Hansen, Claus Hansen,
Fraværende uden afbud: Michael Thomsen
Punkt nr.

Emne

Tid:

Type/proces:

Baggrund

Formål:

1.

Godkendelse af
referat/dagsorden

17.00 – 17.05 Godkendelse

Referat/
Handling

Referatet blev godkendt.

2.

Nyt fra formanden

Referat/
Handling

Lederudviklingsforløb:
Der er mulighed for et lederudviklingsforløb for personer, der laver frivilligt arbejde. Der er tilmeldingsfrist d. 25. august 2021. Stefan
videresender information omkring kurset til skolebestyrelsens medlemmer.

Godkendelse af referat fra sidste møde,
Godkendelse af referat så dette
samt godkendelse af dagsorden til dagens kan offentliggøres.
møde.

17.05 – 17.20 Information/drøftelse Formand Brian Hansen orienterer omkring Formålet er at orientere
kontakt til og fra politikere og forvaltning skolebestyrelsen om
med efterfølgende drøftelse.
kommunikation med politikere
og forvaltning.
Stefan overtager punktet
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D. 25. august 2021 er der BSU møde, hvor fordelingen af anlægsmidlerne på 340 mio. kr. skal besluttes. Formanden har opfattelsen af at
skolebestyrelsen er blevet lovet medindflydelse på, om der skulle afsættes midler til nybyg. Det er ikke formandens opfattelse, at det er
sket. Det er skolebestyrelsens opfattelse at der er en generel mange på inddragelse af forældrerepræsentationen i hele processen omkring
udmøntningen af de 340 mio. kr. ligesom der har været en manglende dialog omkring beslutningen omkring renovering kontra nybyg, og
hvad et nybyg evt. ville kunne tilføre skoleområdet.
Skolebestyrelsen er ærgerlig over at beslutningen omkring udmøntningen af anlægsmidlerne ikke har drejet sig om faglighed frem for m2.
Manglende involvering af forældrene i
Skolebestyrelsen ønsker at have et fortsat fokus på at midlerne der tildeles til en evt. renovering af skolerne også bruges på det og ikke
omprioriteres. Derfor opfordres til en tæt dialog herom.
3.

Nyt fra ledelse

17.20 – 17.50 Information

Information fra ledelsen herunder:
-

Referat/
Handling

Opstart efter ferien
Corona
Økonomi

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

Opstart efter ferien:
Vi er kommet godt i gang på alle afdelinger. En god opstartsuge, hvor det var god plads til individuel og teamforberedelse. Det er lykkes at
få frigjort pædagogerne, så de har kunnet deltage mere i den fælles forberedelse.
Corona:
I uge 33 steg coronatilfældene voldsomt på Kirstinebjergskolen. Vi har flere tilfælde end nogensinde før. Derfor fortsætter vi med
årgangsinddeling og fortsat fokus på hygiejne mm. På Afdeling Høgevej, hvor man har været særligt hårdt ramt, har man yderligere
strammet retningslinjerne, med en øget fokus på ganske få voksne pr. klasse. Smitteopsporing har rost Kirstinebjergskolens håndtering og
vi håber at vi har fået smitten inddæmmet. Stefan skriver ud til forældrene herom d. 25. august 2021.
Skolebestyrelsen anbefaler, at det gøres nemmere for forældre at komme i kontakt med skolen i forbindelse med henvendelser omkring
corona.
Økonomi:
Kirstinebjergskolens økonomi og elevtal blev gennemgået.
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Der afventer fortsat nogle beslutninger fra Forvaltningen omkring den nye budgetmodel. Derfor kan der ikke gives en præcis status på
Kirstinebjergskolens økonomi. Vurderingen er dog at økonomien fortsat er i balance og et forventet årsresultat vil ende med et positivt
resultat på mellem 0 – 500.000 kr.
Elevtal:
Siden 1/10 2020 har Kirstinebjergskolen oplevet et fald på 41 elever. De økonomiske konsekvenser heraf kendes først, når det endelige
elevtal fastlægges pr. 1. oktober 2021. Kirstinebjergskolen har dog taget højde for elevnedgang i budgettet for 2021.
4.

Prioriteringer af
principper

17.50 – 18.30

Drøftelse

Hvilke principper vil vi gerne genbesøge og Formålet er at skolebestyrelsen
udpeger de principper som
reviderer i indeværende skoleår
ønskes revideret. Der
nedsættes en mindre gruppe til
hvert princip, hvor efter at der
på hvert møde behandles et
revideret princip”

Referat/
Handling

Skolebestyrelsens principper skal opdateres ligesom der er behov for at udfærdige nogle nye. Heraf havde skolebestyrelsen en generel
drøftelse omkring principper og disses formål og prioriteringer heraf.
Generelt ønsker skolebestyrelsen at forældre og personale inviteres med ind til arbejdet med principperne. Når principperne er godkendt
ved skolebestyrelsen, skal principperne føres ud i livet.
Skolebestyrelsen besluttede at ville arbejde med 4 principper i prioriteret rækkefølge.
1. Lejrskoler og sociale arrangementer
Princippet drøftes på næste møde, hvor der laves en ramme for det videre arbejde. Herefter følger en workshop, hvor forældre og
medarbejdere inviteres til deltagelse og princippet færdigbehandles på det efterfølgende skolebestyrelsesmøde.
2. Inddragelse af skolebestyrelsen og forældre
Selve processen er ikke fastlagt endnu.
3. Kommunikation – Dialog om trivsel og læring – Skole/hjem samarbejdet
I forbindelse med udfærdigelsen af dette princip vil skolebestyrelsen kommer med nogle indspark og ønsker til princippet. Herefter vil
ledelsen ved Kirstinebjergskolen udfærdiger et oplæg, der efterfølgende vil blive taget med ind i skolebestyrelsen for den videre
behandling.
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4. Skoleårets planlægning (4)
Selve processen er ikke fastlagt endnu.

5.

Pause

18.30 – 18.45 Der er forplejning

6.

Afdelingsråd

18.45 - 19.15

Referat/
Handling

Det er ikke alle afdelingsråd, der fungere lige godt- Samtidig er der udfordringer med at få forældre til at melde sig til skolebestyrelsen.

Referat/
Handling
Drøftelse

Hvordan virker afdelingsrådene? Er de
Formålet er, at afklaret om
stadig aktuelt eller skal de nedlægges? Kan afdelingsrådene skal fortsætte
og evt. om der skal ændres på
der være lokale forskelle
formen.

Det er skolebestyrelsens anbefaling, at styrelsesvedtægterne for skolebestyrelsen og afdelingsrådene ændres.
Skolebestyrelsen anbefaler at der i stedet for afdelingsråd etableres aktivitetsudvalg på hver afdeling. Afdelingsskolelederen er ansvarlig for
at indkalde til aktivitetsudvalgsmøderne. Der skal lægges nogle kræfter i at få forældrene engageret i disse udvalg samt at deltage i
skolebestyrelsen.
Ledelsen udfærdiger et oplæg til hvilke arbejdsopgaver som repræsentanterne/forældrekontaktpersoner fra de enkelte afdelinger skal
bidrage til, samt en beskrivelse af aktivitetsrådenes opgaver. Eks. Bør opgaver til forældre ligge uden for normal arbejdstid.
Derudover vælges/udpeges der to 2 forældrerepræsentanter fra hver afdeling til skolebestyrelsen. Man behøver ikke som forældre at være
medlem af både aktivitetsudvalg og skolebestyrelse.
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7.

Ønsker til dette
skoleår

Referat/
Handling

Her henvises til punkt 4. drøftelsen/prioriteringen af principper.

Evt.

Intet af bemærke

Referat/
Handling

19:15 - 19.45 Drøftelse

Er der særlige fokuspunkter for
bestyrelsen i det kommende skoleår?

