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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, 

Stephan Raahede Kristiansen. 

AFBUD fra: Hans Severinsen, Lene Ladegaard Jørgensen, Søren Sørensen, Jakob Langkjær, Michael Thomsen, Zara Köktepe, Caya Christensen. 

Fraværende uden afbud:  

Punkt nr. Emne 
 

Tid:  Type/proces:  Baggrund Formål:  

1. Godkendelse af 

referat 

17.00 – 17.05     

Referat/ 
Handling 

Referatet blev godkendt. 

2. Ledelsesinformation  

 

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

Referat/ 
Handling 

Budgetmæssigt venter vi på en udmelding på budgettet for 2021. I den indledende budgettekst fremgår det, at der er nedsat en task 
force, der skal hjælpe med at retvisende budgetter for Kirstinebjergskolen. Jens Baj Madsen og Anders Gahner Krogsgaard, har i den 
forbindelse haft det første møde med task forcen og afventer nu task forcens udspil.  
I mellemtiden har skolens ledelse iværksat et midlertidigt ansættelsesstop. 

 

 
Mødedato: 3. november 2020  

Mødetid: 17.00-19.30 
Mødested: Online/Teams 

Indkaldt af: Brian Hansen/Jens Baj Madsen   
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Ledelsen har ydet en stor indsats på tværs af afdelingerne mht. at få enderne til at nå sammen, så opgaverne fortsat kan løses på trods 
af ansættelsesstoppet. Eksempelvis vil personale fra Afdeling Høgevej løse opgaver på Afdeling Indre Ringvej, ligesom klubpersonale vil 
løse opgaver i SFO. Medarbejderne ved Kirstinebjergskolen udviser i den forbindelse stor forståelse for situationen og er gået 
konstruktiv ind i opgaven. 
 
Spørgsmål omkring krav om bad efter idræt.  
Som udgangspunkt vil eleverne skulle bade efter idræt. På afdeling Høgevej er dette dog ikke muligt grundet coronarestriktionerne. Der 
arbejdes dog på at finde en løsning herpå.  
 
Spørgsmål om rengøring af Bøgeskovhallen, når skolen har brugt hallen.  
Emnet undersøges forud for næste møde.  

3. Corona 17.30 – 18.00 Information/drøfte
lse 

Der er indført nye landsdækkende 
retningslinjer i forhold til håndteringen af 
corona. 
Status på håndteringen af corona ved 
Kirstinebjergskolen samt håndteringen af 
de nye retningslinjer 
 

Formålet er at give 
skolebestyrelsen en status få 
håndteringen af corona samt et 
indblik i de nye retningslinjer.  

Referat/ 
Handling 

Der er kommet nye corona-tiltag. De indebærer blandt andet at medarbejdere kan anmode om at bære visir, men ikke mundbind. Elever 

skal ikke bære mundbind, men må dog gerne. Der er ikke et krav om at forældre bærer mundbind i forbindelse med eksempelvis skole- 

hjemsamtaler. Store samlede forældremøder kan fortsat ikke afholdes. Om skole- hjemsamtaler kan afholdes, afklares i løbet af den 

kommende uge. Vi regner dog med, det bliver muligt at gennemføre dem. Der vil i den forbindelse selvfølgelig være fokus på at de 

afstands- og hygiejnemæssige krav efterleves. Forsamlingsforbuddet gælder ikke for skole- og undervisningsområdet. Møder kan fortsat 

holdes med fysisk fremmøde, så længe det indholdsmæssigt giver mening. Julefrokoster, juleafslutning (i den udgange vi plejer) 

gennemføres ikke.  

Kirstinebjergskolens fritidstilbud lider under coronarestruktionerne. Vi er opmærksomme herpå og klar til at åbne op, så snart det bliver 

muligt. 

Der er nu etableret håndvaskeløsninger på alle afdelinger, der muliggøre håndvask i vinterperioden.  
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4. Møde med 

Kirstinebjergskolens 

ledergruppe 

18.00-18.15 Information Skolebestyrelsens formand har afholdt 
møde med Kirstinebjergskolens 
ledergruppe for at drøfte dennes 
involvering i udviklingen af den fremtidige 
Kirstinebjergskole 

Formålet er at orientere 
skolebestyrelsen omkring 
mødet og de fremtidige tiltag. 

Referat/ 
Handling 

Tirsdag d. 27. oktober havde skolebestyrelsesforman Brian Hansen indbudt Kirstinebjergskolens ledelse til et dialogmøde omkring 
fremtidsperspektiverne for skolen samt en drøftelse af samarbejdet mellem skolebestyrelsen og skolens ledelse. Det var et godt møde 
hvor der var enighed om at vi skal stå sammen omkring at skabe fremtidens Kirstinebjergskole.  
Under mødet kom det frem, at man evt. kunne gennemføre en kommunal spørgeundersøgelse omkring fremtidens folkeskole, a la den 
der blev gennemført i forbindelse med Fredericia teater. Brian Hansen vil i den forbindelse tage kontakt til Magnus te Pas for at afklare 
muligheden.  
Muligheden for at skabe et tættere parløb mellem Kirstinebjergskolens ledelse og skolebestyrelsen blev ligeledes drøftet. Eksempelvis 
kunne hvert skolebestyrelsesmøde starte med et temapunkt, hvor ressourcepersoner fra Kirstinebjergskolen var inviteret ind, for at give 
en orientering.  
 
Skolebestyrelsen ønsker i forbindelse med arbejdet med fremtidens Kirstinebjergskole, at der arbejdes for at bevare momentum i forhold 
til byrådet. Det ønskes endvidere at få fokus flyttet fokus fra ”mursten” til indhold i det nye ”fyrtårn”, som Kirstineskolen bør og skal 
være. Skolebestyrelsen planlægger derfor et online møde med journalist omkring en artikel med Skolebestyrelsens input til fremtidens 
Kirstinebjergskole. I forlængelse af artiklen planlægger skolebestyrelsen at fremsende et åbent brev, for at skabe dialog om og fokus på 
Kirstinebjergskolen.  

5.  Ny distriktsskoleleder 

- proces 

 

18.15 – 18.45  Information/drøfte
lse 

Kirstinebjergskolen skal have ny 
distriktsskoleleder. 
Status på processen og drøftelse af ønsker 
og prioriteter til ansættelsen.  

Formålet er at give 
skolebestyrelsen en indsigt og 
indflydelse på processen 
omkring ansættelsen af en ny 
distriktsskoleleder.  

Referat/ 
Handling 

Jens Baj Madsen gennemgik processen omkring ansættelsen af en ny distriktsskoleleder. Skolebestyrelsen kom i den forbindelse med 
deres input og ønsker, der vil blive medtaget i den videre proces. I ansættelsesudvalget sidder blandt andet Jens Baj Madsen, Anders 
Gahner Krogsgaard og Brian Hansen.  

6. Skolebestyrelsens 

principper -  

18.45 – 19.15 Information / 
Drøftelse 

Jens og Anders har udarbejdet en 
procesplan for udfærdigelsen af 
manglende principper, samt opdatering af 

Formålet er at fastlægge den 
videre proces ifb. Med arbejdet 
med skolebestyrelsens 
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eksisterende.  
Procesplanen vil blive gennemgået og 
drøftet.  

principper.  

Referat/ 
Handling 

Jens Baj Madsen og Anders Gahner Krogsgaard har lavet et udkast til en procesplan for opdateringen og udarbejdelsen af 
skolebestyrelsens principper. Det er i den forbindelse vigtigt for skolebestyrelsen, at skolens medarbejdere og ressourcepersoner 
inddrages i processen mht. at udarbejde principperne.  
For hvert princip vil det være en arbejdsgruppe bestående af som minimum en repræsentant fra skolebestyrelsen, ledelsen og skolens 
medarbejdere, der vil udfærdige et udkast til det enkelte princip. Hvorefter det vil blive drøftet i skolebestyrelsen, ligesom der vil være 
mulighed for at får det drøftet i skolens organisation inden en endelig godkendelse. Procesplan herunder fordelingen af 
skolebestyrelsens medlemmer på den enkelte principper fremgår af bilag 1. 

7.  Evt. 

 

19.15 – 19.30    

Referat/ 
Handling 

Lån af medarbejder: 
I forbindelse med arbejdet med at profilere Kirstinebjergskolen er Jens Overgaard blevet udlånt fra Forvaltningen. Jens’ opgave bliver 
som udgangspunkt at arbejde med branding og profilering af Kirstinebjergskolen.  
 
Hjemmeside: 
Kirstinebjergskolen har fået ny hjemmeside: https://kirstinebjergskolen.dk/ 

 

 

 

https://kirstinebjergskolen.dk/

