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Skolebestyrelsesmøde    

               

Ordstyrer: Brian 

Forplejning: ja 

 

 

Deltagere: Deltagere: Allan Kristensen, Brian Hansen, Christian Jensen, Christina Baunkilde, Martin Henrik Erdmann, Mette Østergaard, Karina Borgaard, 

Anders Gahner Krogsgaard, Stefan Kelstrup, Aland, Aya. 

AFBUD fra: Sisse Folkersen, Arben Kinolli, 
Fraværende uden afbud: Alice Brimo, Søren Sørensen 

Punkt nr. Emne 
 

Tid:  Type/proces:  Baggrund Formål:  

1.  Godkendelse af 

referat/dagsorden 

17.00 – 17.05 Godkendelse Godkendelse af referat fra sidste møde, 
samt godkendelse af dagsorden til dagens 
møde. 

Godkendelse af referat så dette 
kan offentliggøres. 

Referat/ 
Handling 

 Referatet blev godkendt.  

 17:05 – 17:45 RUNDTUR PÅ AFDELING Havepladsvej. Afdelingsskoleleder John Agerholm og Afdelingsleder Per Nielsen 

2. Nyt fra formanden 17.45 – 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/  Vi skal forvente, der kommer en generel kommunal sparerunde næste år. Bestyrelsen kan i den forbindelse med fordel begynde at 

 

 
Mødedato: 6. december - 2022  

Mødetid: 17.00-20.00 
Mødested: Havepladsvej - personalerummet  

Indkaldt af: Brian Hansen/Stefan Helming Kelstrup   
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Handling overveje, hvad der skal prioriteres frem for andet.  
Vi skal være opmærksomme på sårbare familier, som bliver særligt udfordret ift. Inflation og stigende energipriser. Det kunne eksempelvis 
være at familier kunne komme i spil til en friplads osv. Hvordan sikrer vi at medarbejdere og forældre er opmærksomme på de forskellige 
muligheder for støtte?   

3. Nyt fra distriktet  18.00 – 18.30 Orientering med 
mulighed for 
spørgsmål 

Information med nyt vedr.: 

- Ledelse: 
 

- Personale: 
 

- Elevråd:  
 

- Andet 
 

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

Referat/ 
Handling 

Ledelse: 
Kirstinebjergskolen har afholde Musical på mellemtrin ”Bølle Bob”. Vi havde i den forbindelse over 2000 gæster inde og se forestillingen. 
Det gik rigtig gode og har været en stor oplevelse for alle.  
Skolen har lige modtaget vores datapakke, der viser, hvor godt det går for Kirstinebjergskolen. Det der blandt andet er værd at fremhæve, 
er at vores 0. klasser klarer sig markant bedre end andre skoler i Fredericia og også markant bedre end landsgennemsnittet. Vi er derfor 
meget nysgerrige på, hvordan vi kan fastholde niveauet fremadrettet.  
Havepladsvej er den udskolingsafdeling, der løfter eleverne anden mest i Fredericia kommune.  
Vi ser desværre en generel mistrivsel på mellemtrinet. Manglende tro på sig selv og egne evner.  
Fraværet ligger generelt lidt højere end landsgennemsnittet.  
Datapakken vil være et tema på et kommende bestyrelsesmøde.     
 
Skoleindskrivningen er ved at være på plads. Det ser ud til at fordelingen bliver 1 x klasse på Afdeling Bøgeskovvej, 2 x klasser + 1 x Føniks 
klasse + 1 taleklasse på Afdeling Indre Ringvej samt 2 klasser på Afdeling Høgevej.  
 
På næste skolebestyrelsesmøde har vi et udkast til kommende budget 2023.  
 
Personale: 
Der er blevet afprøvet nogle alternative løsninger i forbindelse med skole/hjem samtaler.  
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Der er et stort ønske om at Meddelelsesbogen bliver evalueret af medarbejdere og forældre i fællesskab. Der er meget variation i hvordan 
man udmønter brugen af Meddelelsesbogen på de forskellige afdelinger. Den lave temperatur i lokalerne giver udfordringer på 
afdelingerne. Personalet har et ønske om drøftelser omkring faglokaler. Hvad giver værdi for børnene og i undervisningen.  
 
Elevråd:  
Eleverne har drøftet muligheden for at medvirke til at ændre Afdeling Havepladsvejs ry. Der er tanker om at holde åbent hus for at vise 
afdelingen frem. En mulig idrætsdag med andre skoler drøftes også. Det kunne evt. være for alle kommunens 9. klasser.  
SOME kunne også indtænkes i måden at komme ud med budskaberne på.  
 

4. Køleskabe – skal /skal 

ikke? (vi nåede ikke 

punktet sidste gang) 

18.30 – 19.00 Drøftelse og 
beslutningen 

Hvordan holder I jer til køleskabe i 

klasserne – skal vi fortsætte med det, skal 

de fjernes eller noget helt tredje? 

 

Formålet er at skolebestyrelsen 
fortsætter sit fokus fra sidste 
møde og forholder sig til om 
køleskabe skal være en del af 
hverdagen på afdelingerne 

Referat/ 
Handling 

Lovgivningen siger at der skal være køleskab til rådighed for medarbejdere, når der er 3 eller flere medarbejdere på en arbejdsplads. For 
elever er der ingen lovgivning på området.  
Rengøring af køleskabe i klasserne skal klasserne selv gøre. Det er ikke en del af rengøringskontrakten med Rengøringsafdelingen.  
Situationen er i øjeblikket at nogle få klasser på de enkelte afdelinger har køleskabe, hvor oplevelsen er at disse sjældent benyttes.   
Bestyrelsen udfærdiger et princip på området. Stefan udfærdiger et udkast, der rundsendes til kommentering med henblik på godkendelse 
på næste skolebestyrelsesmøde.  

5. Princip for brug af 

mobiltelefoner, smart 

ure etc. i løbet af 

skoledagen og i 

fritiden 

Se rapporten 

skærm/skærm ikke s. 5 

samt s. 48 og s. 49. 

19.00 – 19.45  Drøftelse og 
udkast/beslutning 

Status er at afdelinger har haft nogenlunde ens 

retningslinjer herfor og opsummeret taler 

retningslinjerne ind i følgende: 

0.-3. klasse: Ingen brug af mobiltelefoner i 

løbet af skoledagen/SFOtiden. 

 

4.-6.klasse: Ingen brug af mobiltelefoner i 

skoletiden, medmindre lærerne eller 

Formålet er at skolebestyrelsen 
ønsker at der udarbejdes et 
princip herfor 
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pædagogen inddrager dem i undervisningen. 

Lidt spredt udmøntning af rammerne for fritid. 

Men ønsket er, at mobiltelefon IKKE er en del 

af fritiden, med mindre man f.eks. har en 

særlig ”spil løs dag”  

 

7.-9. klasse: Ingen brug af mobiltelefoner i 

undervisningstiden medmindre lærerne eller 

pædagogerne inddrage den i undervisningen. 

Mobilen benyttes i pauserne – men måske skal 

dette gentænkes. 

 

Hvad skal være mobilkulturen i KBS? 

Hvordan og hvornår inddrager vi forældrene? 

 

Referat/ 
Handling 

Punktet udsættes til næste skolebestyrelsesmøde. 
  

6. Fokus på 

energioptimering  

19.10 - 19.45 Orientering og 
beslutning 

Kort status på fokusset på energi 

 – hvad har vi pt gjort i KBS for at bremse 

op på energi forbruget. 

- Hvad er ikke gjort endnu? 

 Formålet er at skolebestyrelsen 
fortsætter sit fokus fra sidste 
møde og forholder sig til om 
køleskabe skal være en del af 
hverdagen på afdelingerne 
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Hvordan holder I jer til køleskabe i 

klasserne – skal vi fortsætte med det, skal 

de fjernes eller noget helt tredje? 

 

Hermed en kort opdatering på, hvilke tiltag 

vi har gjort i forhold til faste 

udgifter/energioptimeringer.  

Fra d. 14. september 2022 har 

temperaturen i klasselokalerne på alle 

afdelinger været sænket til 19 grader.  

På alle afdelinger er alle ubrugte køleskabe 

taget ud af drift.  

Alle afdelinger har fået berøringsfri 

vandhaner installeret, blandt andet for at 

nedbringe vandforbruget. Derudover er 

temperaturen på det varme vand blevet 

reguleret ned.  

Lyscensorer er blevet finjusteret, så der 

ikke er tændt lys længere tid end højest 

nødvendigt.  

Udendørsbelysningen på Afdeling 

Bøgeskovvej er i øjeblikket ved at blive 

udskiftet med LED.  
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Tørreskabe på afdeling Bøgeskovvej er 

taget fra og vil blive fjernet permanent.  

På afdeling Indre Ringvej har vi fået 

udskiftet ca. 80% af alt indvendig belysning 

til LED.  

På afdeling Indre Ringvej er der etableret 

lyscensorer i svømmehallen.  

Der etableres solceller på taget af hallen 

på Afdeling Indre Ringvej.  

 

Fremadrettet vil fokus være som følger: 

Vi er undersøgende på yderligere 

muligheder for at opsætte lyscensorer.  

Skal elpærer udskiftes, udskiftes de altid til 

LED. 

Skal lysstofrør udskiftes, udskiftes de 

fremadrettet kun til LED. 

 

Referat/ 
Handling 

 Punktet udsættes til næste skolebestyrelsesmøde. 
 

Evt. Inputs til SFR? 



                                                                                                                                                                               Kirstinebjergskolen 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - Island (søvn) 

- Mellemformer (t-klasse, føniks, kompetenceholdet) 

- Påklædning vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.  

Referat/ 
Handling 

 

 

 


