Kirstinebjergskolen
_________________________________________________________________________________________________________________________

Skolebestyrelsesmøde
Mødedato: 09. juni 2020

Ordstyrer: Jens Baj Madsen

Mødetid: 17.00-19.00
Mødested: Distriktskontoret
Indkaldt af: Brian Hansen/Jens Baj Madsen

Forplejning: Ja

Deltagere:

Deltagere: Dorthe Dall Kristensen, Brian Hansen, Anders Gahner Krogsgaard, Povl Wichman, Hanne Kjeldsen, Claus Hansen, Jens Baj Madsen, Lene Jørgensen.

AFBUD fra: Jesper Strøager, Stephan Raahede Kristiansen, Jakob Langkjær, Michael Thomsen.
Fraværende uden afbud:
Punkt nr.

Emne

Tid:

Type/proces:

Baggrund

Formål:

1.

Ledelsesinformation

17.00 - 1715

Information

Referat/
Handling

Jens Baj Madsen orienterede skolebestyrelsen om følgende:
Ansættelser:
Stillingsopslag til Afdelingsskolelederstillingen til Afdeling Indre Ringvej er blevet forlænget til d. 14. juni 2020, grundet et ønske om flere
ansøgere. Brian Hansen er skolebestyrelsens repræsentant i forbindelse med ansættelsessamtalerne.
Der er tre nye ansættelser af pædagogmedhjælpere og pædagoger på Afdeling Høgevej
På Afdeling Havepladsvej er der ansat en ny lærer.
Skemaer:
To afdelinger har skemaerne på plads er på plads med skemaer. De sidste to afdeling forventer at have skemaerne på plads i løbet af de
næste par uger.
Skolebestyrelsesmøder:
Mødedatoer for skolebestyrelsen for kommende skoleår fastlægges i tilknytningen fællesrådsmøderne. Datoerne forventes på plads i
løbet af uge 24.

Kirstinebjergskolen
_________________________________________________________________________________________________________________________
Suppleringsvalg:
Valgmøde afholdes d. 11. juni i hallen på Afdeling Havepladsvej. Ole-Steen Hansen, Brian Hansen, Jens Baj Madsen og Anders Gahner
Krogsgaard deltager. Der har ikke være nogen henvendelser i forhold til at stille op til suppleringsvalg.
2.

Skrivelse omkring
fremtidens
Kirstinebjergskole

17.15 – 17.45 Information/drøfte På baggrund af dialogmødet med
lse
Borgmesteren blev skolebestyrelsen
anmodet om at fremsende en skrivelse
med skolebestyrelsens holdninger til
fremtidens Kirstinebjergskole.
Lene, Brian og Stephan har nu udfærdiget
et udkast til skrivelsen, der vil blive
gennemgået og drøftet på mødet.
Skrivelsen har til formål at give input til
politikkernes drøftelser i forhold til det
kommunale budget 2021.

Færdiggørelse og godkendelse
af skrivelse.

Referat/
Handling

Skrivelsen til politikkerne:
Skrivelsen er nu udfærdiget og fremsendt. Borgmesteren har i forbindelse med en telefonsamtale med Brian Hansen udtrykt sig positiv
omkring det fremsendte skriv. Borgmesteren gav ligeledes udtryk for et ønske om en 0. – 9. årgang skole indenfor voldene. I forbindelse
med dialogmødet på Kirstinebjergskolen d. 13. maj 2020 gav Borgmesteren udtryk for at en beslutning omkring den fremtidige
Kirstinebjergskole, herunder renovering af eksisterende matrikler og/eller nybyg, vil blive truffet i løbet af efteråret 2020. Det ligger
skolebestyrelsen meget på sinde, at de nuværende elever i den forbindelse ikke glemmes i perioden frem til en renovering og/eller ny
skole står klar.
Kommunaldirektøren vil lade skrivelsen indgå i forbindelse med økonomiudvalgsmødet d. 15. juni 2020.
Kort drøftelse omkring Kirstinebjergskolens profil:
Der kan med fordel arbejdes med Kirstinebjergskolens profil, så den står skarpere. Et arbejde der sagtens kunne kickstartes i
skolebestyrelsen. Herunder også en kort drøftelse af linjestruktur/valgfag. Italesættelsen og kommunikationen af linjerne skal passe med
virkeligheden, så man eksempelvis ikke forventer kun at have idræt på KIB-linjen. Det er vigtigt for skolebestyrelsen, at
Kirstinebjergskolen bliver den ”brede” skole - skolen for alle.
Drøftelse omkring Kirstinebjergskolens matrikler og hvordan matriklerne kunne se ud i fremtiden.
Hvis man evt. sammenlægger Afdeling Indre Ringvej og Afdeling Havepladsvej i en ny skole indenfor voldene, er det vigtigt at de
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resterende to basisafdelinger ikke glemmes.
Kirstinebjergskolens DNA mangler forankring i skolebestyrelsen, ligesom der mangler en vis grad af forankring hos medarbejderne. DNA
kan med fordel drøftes på et kommende møde.
3.

Input til kommunalt
budget 2021

17.45 - 18.15

Information/drøfte D. 15. juni 2020 er sidste mulighed for at Udarbejdelse af input til
lse
kommunalt budget 2021.
komme med input forud for de
kommunale budgetforhandlinger omkring
budget 2021.
Mulige ønsker og input drøftes og
prioriteres med henblik på fremsendelse til
politikerne.

Referat/
Handling

Skrivelse til politikkerne omkring input til kommunalt budget 2021 udfærdiges og fremsendes senest d. 15. juni 2020. Stephan, Brian og
Lene er tovholdere.
Skrivelsen vil referere til den allerede fremsendte skrivelse og skolebestyrelsen forventer at politikkerne træffer beslutning omkring
renovering og/eller nybyg og dette prioriteres i 2021.
Følgende bør blandt andet indgå i skrivelsen:
Midler til kompetenceudvikling af medarbejdere. Der skal være midler til at sende medarbejdere på kursus, men også til dækning af
vikarer! Dette kunne evt. gøres ved at ansætte en medarbejder, så eks. 6-7 andre kunne komme på kursus. Det behøver ikke kun at være
linjefagsuddannelse, der bliver prioriteret. Der tænkes både kurser/uddannelser, der tilkøbes samt hvor CPU er drivkraften.
I forbindelse med skoleåret 2019/2020 blev frikvartererne forlænget med 5 minutter dagligt. Dette ønskes rullet tilbage.
Skolehjemsamtaler kunne prioriteres højere, så der evt. afholdes 2 årlige samtaler med alle elever.
Selvom beløbet i form af grundtildelingen er steget de senere år, er der fortsat behov for yderligere tildeling.
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Mange af de af politikkerne tildelte midler har været øremærket til specifikke tiltag og indsatser. Det giver begrænsninger i
anvendelsesmulighederne og løfter ikke nødvendigvis der hvor skolen har størst behov.
4.

Status på genåbning

18.15– 18.45

(Coronaerfaringerne
til fremover?)

Referat/
Handling

Information /
drøftelse

Status på indskoling/mellemtrin
Status på udskoling, herunder lejrskoler

Orientering af skolebestyrelsen
omring status på genåbningen.
Efterfølgende en drøftelse om
erfaringer ved Corona og hvad
vi tager med fremadrettet.

Status på genåbning:
Vi søger at fastholde det nuværende setup frem til sommerferien. Dvs. med rullende start og afslutning på dagen. Fokus på klassen.
Fokus på hygiejne mv.
Skoleafslutning for 6. og 9. årgang bliver klassevis. Ingen karamelkastning.
I forbindelse med 9. klasses sidste skoledag, er der sendt et brev ud til forældrene, hvori der er en appel til forældrene omkring at tage
ansvar for, hvad der sker efter 15.00.
Lejrskole for 8. årgang aflyses. Der bliver i stedet for arrangeret en todages overnatning på Torn Trines hus i uge 26.
Coronaerfaringerne til fremover?
Politikkerne ønsker input til, hvad der skal fastholdes efter coronatiden. Skolebestyrelsens medlemmer bedes fremsende input til
Anders.

5.

Evt.

18.45 - 19.00

Referat/
Handling

Den nye legeplads på afdeling Indre Ringvej er blevet sat op og åbnet op for børnene.
Skolebestyrelsens årshjulet skal tilpasses de nye datoer samtidig kan der med fordel fastsættes temaer på de enkelte møder.
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Nogle skolebestyrelsesmøder kunne godt afvikles via teams.
I forbindelse med første skolebestyrelsesmøde i næste skoleår vil mødefrekvens mv. blive drøftet.
En fast dagsorden for møderne anbefales.

