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Skolebestyrelsesmøde    

               

Ordstyrer: Brian 

Forplejning: ja 

 

 

Deltagere: Deltagere: Brian Hansen, Christian Jensen, Martin Henrik Erdmann, Mette Østergaard, Karina Borgaard, Anders Gahner Krogsgaard, Stefan Kelstrup, Aya Othman. 

(Afdelingsskoleleder Jan Dupont Mathiasen og Afdelingsleder Cindy Krogh Omholt deltog i rundvisningen på afdelingen).  

Afbud fra: Allan Kristensen, Arben Kinolli, Christina Baunkilde, Sisse Folkersen. 

Fraværende uden afbud: Alice Brimo, Allan Christensen, 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 

 Godkendt 

 17:05 – 17:45 RUNDTUR PÅ AFDELING BØGESKOV v. Afdelingsskoleleder Jan Mathiasen og Afdelingsleder Cindy Omholt 

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/ Budgetter – der har været afholdt møde omkring lovgrundlag for budget mm., hvor det har været valgfrit for skolebestyrelsens medlemmer 

 

 
Mødedato: 7. november - 2022  

Mødetid: 17.00-20.00 
Mødested: Bøgeskov - personalerummet  

Indkaldt af: Brian Hansen/Stefan Helming Kelstrup   
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Handling at deltage.  
Forvaltningen er blevet spurgt omkring de stigende energipriser. Der er i den forbindelse nedsat en kommunal taskforce, der skal kigge på 
problemet.  
D. 8. november er der SFR møde. Her vil der blandt andet være et oplæg omkring mellemformer. Det drejer sig blandt andet om 
taleklasserne på Afdeling Indre Ringvej, vores kompetencehold på Afdeling Havepladsvej samt andre tilbud i de andre skoledistrikter.  
Derudover er der et oplæg omkring Distriktsskoleledernes tur til Island i rammen af Kurs21nord.   

3. Nyt fra distriktet  17.45 – 18.15 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: 
Dennis der er ny afdelingsleder på afdelingsleder på Afdeling Indre Ringvej, er kommet rigtig godt i gang. Han bliver blandt andet tovholder 
på KompeTEK.  
Der er kommet en ny tildelingsmodel for Fritid, der er mere transparent. Efter den nye model tildeles skolen midler ud fra de børn, der bor i 
distriktet uagtet, hvor børnene går i skole.  
Alle afdelinger er ved at implementere den nye fritidspolitik. Som udgangspunkt gælder den fra 4. årgang op opad. I Kirstinebjergskolen har 
vi dog valgt, at den skal gælde for alle.  
PKU er i gang med et oplæg til princip for brug af mobiltelefoner m.m. 
Skolehjemsamtaler er startet op. Det samme er arbejdet med Meddelelsesbogen. Der har dog været nogle tekniske problemer.  
Vi er i øjeblikket udfordret på at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer. Det er en landsdækkende tendens.  
Skolemesterskaberne i E-sport er skudt i gang – 48 hold tilmeldt fra hele landet.  
Der er premiere på Bølle Bob d. 19. november (Musical på Mellemtrin) 
Der kommer snarest en procesplan for den kommende skolerenovering.  
 
Personale: 
Der er travlt og der er en oplevelse af, at der kommer mange ting, som indledningsvist ikke har været en del af årsplanen. Det giver mange 
rettelser og ekstra arbejde.  
Meebook giver mere arbejde i forhold til hvad medarbejderne er vant til.  
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Meddelelsesbogens struktur giver nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til at understøtte et gode forældresamarbejde. Særligt 
kommunikationen om de fælles aftaler der skal indgås kan blive udfordret af strukturen. Der kan også opstå tvivl om, hvor der skal 
kommunikeres om hvad. 
Modtagerklasserne modtager mange børn. I indskolingen modtager børnene kun 3 måneders undervisning i modtagerklasserne. Børnene 
når ikke at blive klædt godt nok på inden de udsluses i almene klasser, hvilket udfordre de medarbejdere der modtager børnene.  
 
Elevråd: 
Der er et problem i forhold til rygning/snus på Afdeling Havepladsvej. Elevrådet har skrevet ud til alle forældre herom, men savner 
forældreopbakning. Der er et ønske om større konsekvenser i forhold til brud på reglerne. 
Elevrådet er i god dialog med ledelsen på Afdeling Havepladsvej omkring forskellige tiltag på afdelingen. Eksempelvis bliver hallen og 
gymnastiksalene nu brugt til ophold og aktiviteter i frikvarterne i vinterhalvåret.  
 

4. Kurs21nord 

Nordisk skoleledelse 

– besøg på Island 

18.15 – 18.45 Orientering med 
mulighed for 
spørgsmål 

Tilbagemelding fra den nordisk 

skolelederkonference 

Tematikken var børn og unges trivsel 

Formålet er at skolebestyrelsen 
en tilbagemelding fra 
konferencen og hvilken 
betydningen besøget får 
fremadrettet. 

Referat/ 
Handling 

 Stefan orienterede kort omkring turen.  
Der var et tydeligt fokus på søvn, og søvnens betydning for elevernes trivsel 
 

5. Økonomi 18.45 – 19.10  Orientering med 
mulighed for 
spørgsmål 

Status på finansieringskatalog 

Økonomisk opbremsning i kommunen 

Årsresultat KBS 

 

Formålet er at skolebestyrelsen 
får en status på økonomien i 
distriktet og hvilke betydninger 
besparelserne vil få. 

Referat/ 
Handling 

Gennemgang af økonomien og det forventede årsresultat. Kirstinebjergskolens økonomi er sund, hvorfor skolen har været i stand til at 
støtte op omkring at nedbringe kommunens samlede underskud.  
Hvordan økonomien ser ud i 2023 vides forventeligt i januar. Det forventes at midler som er generet i forbindelse med den økonomiske 
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opbremsning kan bringes i spil igen i 2023. 
 
  

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? 

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 

Drøftelse af punktet flyttes til næste møde.  
Skolebestyrelsen fremsender skrivelse omkring energibesparelser.  

Evt. 

 

 

Referat/ 
Handling 

 

 

 


