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Skolebestyrelsesmøde    

               

Ordstyrer: Brian Hansen 

Forplejning: Nej 

 

 

Deltagere: Deltagere: Jesper Strøager, Dorthe Dall Kristensen, Brian Hansen, Anders Gahner Krogsgaard, Povl Wichmann, Hanne Kjeldsen, Claus Hansen, Jens Baj Madsen, Søren 

Sørensen, Stephan Raahede Kristiansen, Lene Ladegaard Jørgensen, Hans Severinsen, Zara Köktepe.  

 

AFBUD fra: Michael Thomsen, Caya Christensen, Jakob Langkjær. 

Fraværende uden afbud:  

Punkt nr. Emne 
 

Tid:  Type/proces:  Baggrund Formål:  

1. Godkendelse af 

referat 

17.00 – 17.05     

Referat/ 
Handling 

Referatet blev godkendt.  
Herefter bød Formand Brian Hansen velkommen til Zara Köktepe, der er ny elevrådsrepræsentant. Zara fik efterfølgende lejlighed til at 
præsentere sig selv.  

2. Ledelsesinformation 

herunder nyt om 

ledelsessituationen 

ved 

Kirstinebjergskolen 

17.05 – 17.30 Information  Formålet er at give en status fra 
skolen samt orientere 
skolebestyrelsen omkring hvilke 
opgaver, der fylder i øjeblikket.  

 

 
Mødedato: 1. oktober 2020  

Mødetid: 17.00-20.00 
Mødested: Online/Teams 

Indkaldt af: Brian Hansen/Jens Baj Madsen   
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Referat/ 
Handling 

Magnus te Pas er ny Koncernchef for Børn og Unge i Fredericia. Derfor skal Kirstinebjergskolen have ny distriktsskoleleder. Jens Baj 
Madsens fortsætter som konstitueret distriktsskoleleder frem til 31. november 2020, hvor man samtidig forventer at have den nye 
distriktsskoleleder på plads. Processen omkring ansættelses igangsættes snarest. 
 
I forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2021, har der været mange drøftelser omkring Kirstinebjergskolen. Herunder 
renovering af de eksisterende matrikler eller nybyg. Ligesom det fremgår at forligsteksten, at Kirstinebjergskolen skal have en 
musicalprofil. Kirstinebjergskolens ledergruppe melder sig i den forbindelse klar til et tæt samarbejde med Kirstinebjergskolens 
skolebestyrelse omkring det videre arbejde. 

3. Fredericia kommunes 

budget 2021 samt 

Status på 

Kirstinebjergskolens 

budget 2020 

17.30 – 18.30 Information/drøfte
lse 

A, kommunale budgetter: 

Drøftelse af Fredericia kommunes budget 

2021 

B, lokale budgetter: 

Orientering omkring Kirstinebjergskolens 
budget 2020 herunder det forventede 
årsresultat. 
 

Formålet er at give 
skolebestyrelsen en indsigt i 
Kirstinebjergskolens budget 
2020. 

Referat/ 
Handling 

Kort drøftelse omkring det kommunale budget 2021. Det blev i den forbindelse aftalt, at skolebestyrelsen vil fremsende sit skriftlige svar 
herpå til forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Brian Hansen og Stephan Raahede Kristiansen er tovholder på udfærdigelsen af svaret.  
Herefter var der en orientering omkring Kirstinebjergskolens forventede årsresultat for 2020 samt det fremskrivende budget 2021. Afledt 
heraf var der en drøftelse af, hvad skolebestyrelsen kan gøre for eksempelvis at skabe den gode historie omkring Kirstinebjergskolen. Der 
var et generelt ønske om at investere ressourcer i markedsføring og branding af Kirstinebjergskolen.  

4.  Corona – drøftelse af 

de første tilfælde 

mm.  

18.30 – 19.30  Drøftelse Drøftelse af de første tilfælde, 
kommunikation, hjemmeundervisning, 
retningslinjer mm. – succeser og hurdler.  

Formålet er at give 
skolebestyrelsen en indsigt i de 
første coronatilfælde, der har 
været. Herunder succeser og 
hurdler i håndteringen.  



                                                                                                                                                                               Kirstinebjergskolen 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Referat/ 
Handling 

Jens Baj Madsen gav en status på Kirstinebjergskolens håndtering af de corona-tilfælde der har været på skolen.  
Supporten fra Fredericia Kommune har været sublim.  
Ledelsen, i særdeleshed på Afdeling Indre Ringvej, har håndteret situationen meget professionelt.  
Vi har været stærke i den direkte kommunikation i hvert enkelt tilfælde.  
Derudover var der ros til medarbejderne på Afdeling Indre Ringvej og deres fleksibilitet i forhold til at få enderne til at nå sammen.  
Jens Baj Madsen nævnte også nogle erkendte udfordringer i forhold til håndteringen af coronatilfælde. Eksempelvis er det en udfordring, 
når en klasse inklusiv lærere hjemsendes. Her er vi udfordret, når eleverne begynder at vende tilbage, hvis lærerne ikke er tilbage endnu. 
Derfor har vi fremsendt en forespørgsel på, om medarbejdere kan prioriteres i forbindelse med tests.  
IT-mæssigt var vi udfordret med hensyn til den sidst hjemsendte klasse, da de ikke havde nået at få deres it-devices udleveret. Det 
besværliggjorde hjemmeundervisning. Det arbejdes der dog på at få rettet op på. 
I forbindelse med håndteringen af corona-tilfælde arbejder Kirstinebjergskolen ud fra et forsigtighedsprincip. Det betyder blandt andet at 
ekskursioner, forældremøder, skole-hjem samtaler, store personalemøder mm. ikke gennemføres i øjeblikket.   
 
Forældrerepræsentanterne var enige i at informationen omkring håndteringen af corona-tilfælde har været god, dog ønskes der også 
information til de afdelinger, der ikke nødvendigvis er berørt. Der var stor tilfredshed med de nemme kontaktmuligheder til ledelsen på 
de fleste af Kirstinebjergskolens afdelinger. Skolebestyrelsen opfordrede til at alle afdelingerne efterfulgte dette eksempel.  
 
Ungemiljøet holdes åbent grundet lovgivning. I den forbindelse forsøger vi at holde så stor spredning på de unge som muligt.    
 
Der blev efterspurgt en plan for håndhygiejne, nu hvor vejret bliver koldere. Der er fundet løsninger på tre ud af fire afdelinger og der 
arbejdes fortsat på en løsning til den sidste afdeling.  
 
Den ekstra rengøring, der er etableret i forhold til at højne hygiejneniveauet i forbindelse med corona, er blevet forlænget til udgangen 
af 2021.  
 

5. Skolebestyrelsens 

principper 

19.30 – 19.45 Information / 
Drøftelse 

Gennemgang af de lovpligtige principper 
holdt op imod Kirstinebjergskolens 
principper.  
Drøftelse af det videre arbejde.  

Formålet er at give 
skolebestyrelsen en indsigt i, 
hvilke principper der er 
lovpligtige og hvilke 
Kirstinebjergskolen har samt at 
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lægge en plan for det videre 
arbejde.  

Referat/ 
Handling 

Anders Gahner Krogsgaard orienterede om de lovmæssige krav til skolebestyrelsens principper samt hvilke Kirstinebjergskolen i 
øjeblikket har udfærdiget.  
Det blev aftalt at Jens Baj Madsen og Anders Gahner Krogsgaard udarbejder et forslag til en tidsplan/procesplan for det videre arbejde 
med skolebestyrelsens principper.  
I forbindelse med det videre arbejde, var der et stort ønske om at få inddraget elevrådene på alle afdelinger, samt specifikke 
ressourcepersoner afhængig af det pågældende princip. 

6.  Evt. 

 

19.45 – 20.00     

Referat/ 
Handling 

Stephan Raahede Kristiansen orienterede om afdelingsrådet på afdeling Indre Ringvejs fokus på at få afdelingens forældreressourcer sat 
bedre i spil.  
Lene Ladegaard Jørgensen orienterede omkring Afdeling Havepladsvejs indledende arbejde med ”Den attraktive udskoling”.  

 

 


