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Skolebestyrelsesmøde    

               

Ordstyrer: Brian 

Forplejning: ja 

 

 

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

AFBUD fra: Claus Hansen, Stephan Raahede Kristiansen, Aya. 

Fraværende uden afbud: Michael Thomsen. 

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.  

2. Nyt fra formanden 17.05 – 17.25  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 

Vi er ved at gøre klar til ny bestyrelse. Det tyder på, vi får nok ansøgere til skolebestyrelsen så alle forældrerepræsentantpladser bliver fyldt 
ud – pt. er Indre Ringvej ikke repræsenteret.  
D. 2. marts var der møde i Bøgeskov omkring en midlertidig placering af FOS. Her kom mange med deres meninger omkring en den 
midlertidige løsning. På bagkant af mødet opfordrer skolebestyrelsen til at lokalrådet i Bøgeskov kommer med indspark til, hvad man ønsker 

 

 
Mødedato: 23. marts - 2022  

Mødetid: 17.00-20.00 
Mødested: Bøgeskov - personalerummet  

Indkaldt af: Brian Hansen/Stefan Helming Kelstrup   
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af Afdeling Bøgeskovvej/Kirstinebjergskolen. Hvad vil man med området og hvad vil man med Afdeling Bøgeskovvej.   
 

3. Nyt fra ledelse  17.25 – 17.45 Information Information fra ledelsen herunder: 

- Personale 
- Flygtninge fra Ukraine 
- FOS/Bøgeskov 
- Skolebestyrelsesvalg 
- Andet 

 

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

Referat/ 
Handling 

Personale: 
Pga. tidspres udgik punktet og Stefan vil efterfølgende orientere bestyrelsen via mail.  
 
Flygtninge fra Ukraine: 
Pga. tidspres udgik punktet og Stefan vil efterfølgende orientere bestyrelsen via mail.  
 
FOS/Bøgeskov: 
Der er nu truffet beslutning omkring den midlertidige løsning på Frederiksodde Skolen. Placeringen bliver på en parkeringsplads på 
Kommunikationsvej. Løsningen vil dog først stå klar i løbet af 1-1,5 år. Derfor undersøges det i øjeblikket, hvad der skal ske med de elever, 
der er/bliver visiteret frem til den midlertidige løsning kan tages i brug. Skal de visiteres til tilbud i andre kommuner eller kan der laves en 
løsning lokalt?  
 
Skolebestyrelsesvalg: 
Se ovenfor. 
 
Andet: 
Intet nyt. 

4. Nyt fra elevrådet 17.45 – 18.00 Orientering Hvad er elevrådet optaget af i øjeblikket Formålet er at give en status fra 
skolen samt orientere 
skolebestyrelsen omkring hvilke 
opgaver, der fylder i øjeblikket. 
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Referat/ 
Handling 

Elevrådet har arbejdet med en række emner i løbet af skoleåret.  
Der har været et fokus på at skabe nogle fælles arrangementer, herunder skolefest for udskolingen torsdag d. 24. marts 2022.  
Elevrådstur til Djurs sommerland. 
Evaluering af profilpakker.  
Elevrådet er kommet med input til ønsker til legepladspuljen i form af flere mål til sportspladsen. 
Elevrådet har fået justeret indhold i Arla marautomaten.  
Elevrådet arbejder for at eleverne engagerer sig mere i at holde skolen ren, samt nedbringe antallet af hærværk. Her overvejes det om 
eleverne kan tilgodeses, hvis rengøringsniveauet højnes og hærværk sænkes.  
Der er et ønske om at der etableres en trappe ved busstoppestedet ud til Indre Ringvej.  
Eleverne på Afdeling Havepladsvej oplever lang ventetid på bus. Kan ringetider koordineres bedre ift. Busafgange? 
Elever, der venter på bussen, mangler et sted at være, hvor de kan være i læ for vind og regn. Kan forældrene til eleverne, der skal vente 
lang tid på bus give samtykke til at eleverne må vente indenfor på afdelingen uden tilsyn? 
 

5. Opfølgning på princip 

for lejrskole  

18.00 – 18.15 Opfølgning Vi har fuldt op på tallene fra 2012 og 

justeret dem. 

Anders præsentere de faktuelle satser 

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

Referat/ 
Handling 

På sidste skolebestyrelsesmøde, blev princippet for lejrskoler godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede dog en indsigt i de aktuelle 
takster.  
Aktuelle satser er som følger: 
For 8. årgang gives et tilskud på 1400 kr., hvoraf de 100kr bruges til forsikring. Herudover kan der være en forældrebetaling på maksimalt 
1000kr.  
For 4. årgang er der ikke fastsat en beløbsgrænse. Midlerne findes indenfor den fastsatte rammen på den respektive afdeling. Her er der 
ingen forældrebetaling.  
Det opdaterede princip lægges nu på hjemmesiden.  

6. Pause 18.15 – 18.30  Der er forplejning   

Referat/  
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Handling  
  

7. Budget 2022 18.30 - 19.20 Orientering og 
drøftelse 

Udmøntningen af budget 2022 er på plads, 

og der er igen tale om en budget i balance. 

Anders gennemgår hovedarkene og der er 

mulighed for spørgsmål 

 Se tilsendte bilag fra Anders 

Referat/ 
Handling 

Budgettet for 2022 blev gennemgået og bestyrelsen kan godkende budgettet uden bemærkninger.  
Budget 2022 er lagt an på at fastholde en ”buffer” i økonomien på 1,5-2 %, så vi sikre en sund økonomi for Kirstinebjergskolen.   
Budgettet for 2022 har givet mulighed for at fastholde normeringen fra 2021-2022 skoleåret.  
Et særligt opmærksomheds punkt er de faste udgifter til bygningsdrift: strøm, vand og varme. Udgifterne følges nøje, men selvom der er 
afsat en ekstra reserve, er det ikke sikkert det er nok.  

8. Ungeprofil-

undersøgelsen 

19:20 - 19.45 Orientering og 
drøftelse 

Der er udført en ungeprofilundersøgelse 

på Havepladsvej og i de øvrige distrikter. 

Stefan gennemgår dele af undersøgelsen, 

og fremhæver de områder, hvor der skal 

pågå en indsats. 

Opmærksomheder fra rapporten er bl.a. 

- 22% af eleverne på Havepladsvej 

har begået butikstyveri 

- 47% af eleverne går i seng efter kl. 

23 på hverdage 

- Der er flest rygere/unge som er 

afhængige af nikotin i vores 

distrikt 

Undersøgelsen er ikke 
præsenteret for medarbejderne 
endnu, og derfor udsendes den 
ikke. 
 
Rapporten er på cirka 180 sider. 
 
Hvordan kan vi komme i dialog 
med forældrene herom? 
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- Der er flest unge i vores distrikt 

som benytter 

aftenklub/ungemiljøerne 

- Der er flest unge i vores distrikt 

som har et fritidsjob 

 

 

Referat/ 
Handling 

Der er blevet udført en ungeprofilundersøgelse på Havepladsvej og i de øvrige distrikter. Stefan gennemgik dele af undersøgelsen, og 

fremhævede de områder vigtigste områder.  

Eksempelvis er der over 25% af eleverne, der først falder i søvn efter midnat forud for en skoledag.  

Ca. 20% af alle elever ryger eller har prøvet det.  

Mere end 30% bruger mere end 3 timer om dagen på at se tv, film, serier og YouTube.  

Derudover har ca. 20% af eleverne begået kriminalitet.  

Skolebestyrelsen bliver særligt opmærksom på udfordringerne med rygning og kriminalitet.  

Distriktet har stor diversitet blandt elever, med stor tilslutning til ungdomsklub men samtidig også megen brug på de sociale medier, film 

og tv. Elevernes søvnmønster overrasker også. At elever er våben til kl. 02.00 dagen før en skoledag, det medvirker ikke til friske og oplagte 

elever dagen efter.  

Der er behov for en øget dialog med forældrene herom, med særligt fokus på 7. og 8. årgang. Det kunne eksempelvis være med en fælles 

opstart på tværs af klasser og efterfølgende arbejde i klasse-regi.  

Resultanterne af undersøgelsen vil blive gennemgået og arbejdet med i klasserne. Forældrene skal ligeledes orienteret omkring 

resultaterne.  
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Kirstinebjergskolen går i dialog med SSP omkring, hvordan vi bedst kommunikerer ud omkring undersøgelsen med elever og forældre.  

Der kunne evt. laves forældrearrangementer, der kan understøtte de ønskede indsatser ift. Undersøgelsen. 

Evt. 

 

Forespørgsel fra ledelsesteamet: Kan man lave en prøvehandling ifb. Med ringetider, så lektionerne ændres fra 60 min til 45 min? 

Skolebestyrelsen er velvillige i forhold til en mere fleksibel tilgang til ringetider. Drøftelsen tages nu med videre i LMU og vil efterfølgende 

blive drøftet med medarbejderne.  

Det undersøges ligeledes, om besparelsen på tilsynstid kan rulles tilbage.  

Referat/ 
Handling 

 

 

 


