17. maj 2020
Skolebestyrelsesmøde d. 13. maj 2020

Deltagere: Dorthe Dall Kristensen, Claus Hansen, Hanne Kjeldsen, Brian Hansen, Anders
Gahner Krogsgaard, Jens Baj Madsen, Povl Wichmann, Michael Thomsen, Lene
Jørgensen.
Afbud: Mikkel Møller Hansen, Nikolai Willadsen, Jakob Langkjær

1. Opsamling på borgmesterbesøget og plan for det videre forløb
I forbindelse med dialogmødet deltog Borgmester Jacob Bjerregaard, Kommunaldirektør
Annemarie Schou Zacho-Broe, Børne- & Ungechef Magnus te Pas, Leder af
Ejendomsafdelingen Jacob Daniel Degn Larsen, Udvalgsformand Ole Steen Hansen,
Afdelingsskoleleder Steen Ladegaard Andersen, Afdelingsskoleleder John With Agerholm,
Jens Baj Madsen, Anders Gahner Krogsgaard, Brian Hansen, Lene Jørgensen, Povl
Wichmann, Stephan Raahede Kristiansen, Michael Thomsen. Claus Hansen, Dorthe Dall
Kristensen.
Dialogmødet startede med en rundgang på Afdeling Indre Ringvej, hvor
Afdelingsskoleleder Steen Ladegaard Andersen og Leder af Ejendomsafdelingen Jacob
Daniel Degn Larsen gave en status for afdelingen herunder vedligeholdelsesniveauet.
Herefter fortsatte mødet på Afdeling Havepladsvej, hvor Afdelingsskoleleder John With
Agerholm og Leder af Ejendomsafdelingen Jacob Daniel Degn Larsen orienterede om
afdelingen herunder vedligeholdelsesniveauet. Herefter var der en dialog med to primære
emner. Kirstinebjergskolens økonomi samt udviklingen af Kirstinebjerg som skole,
herunder vedligehold af bygninger mv.
Borgmesteren erklærede i forbindelse med mødet, at man ville kigge på
Kirstinebjergskolens økonomi båden på den korte, men også på den lange bane.
Borgmesteren opfordrede derudover skolebestyrelsen til at fremsende en skrivelse, hvori
skolebestyrelsens anbefaling til en fremtidig Kirstinebjergskole skulle fremgå. En skrivelse
Borgmesteren gav udtryk for ville have stor betydning for de fremtidige beslutninger
omkring Kirstinebjergskolen i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret. Generelt
var det et møde, hvor alle de fremmødte var meget lydhør over for skolebestyrelsens
fremlagte problemstillinger og der var en god dialog med henblik på at finde gode og
konstruktive løsninger.

2. Formandsskifte – endelig konfirmering
Formandsskiftet er nu på plads. Brian Hansen overtager formandskabet fra Lene
Jørgensen, som fortsætter som næstformand.
3. Suppleringsvalg – procedure
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Der er lagt en stram tidsplan for suppleringsvalget til skolebestyrelsen, så valget kan være
gennemført inden sommerferien. Bliver der mod forventning tale om kampvalg, vil dette
dog først kunne gennemføres i august/september måned. Skolebestyrelsen har behov for
at blive suppleret med 2 nye medlemmer fra Afdeling Høgevej, samt suppleanter fra alle
afdelinger.
4. Lejrskoler mellemtrin – flytning fra 3. til 4. årgang
Grundet corona og de heraf skærpede retningslinjer for skolerne, har vi ikke kunnet
gennemføre dette skoleårs lejrskoler på 3. årgang. Skolebestyrelsen har derfor besluttet at
gennemføre lejrskolerne på 4. årgang, hvilket også vil være lejrskolens placering
fremadrettet. Formålet for lejrskolen vil fremadrettet være at ryste klassen sammen, da
mange klasser vil skifte lærer og pædagoger i overgangen fra 3. til 4. årgang.
5. Kort status på næste fase af genåbningen – kommunalt og lokalt
Skoletiden er nu udlignet på tværs af basisafdelingerne.
Afdeling Indre Ringvejs 4. og 5. årgang flyttes fra mandag d. 18. maj 2020 tilbage på egen
afdeling. Det gør det muligt for Afdeling Havepladsvej at have plads til egne elever.
Der vil fortsat være enkelte klasser, der er opdelt, da klasselokalet ikke muliggør at samle
hele klassen på grund af afstandskravet.
For udskolingen er følgende gældende:
I uge 20-21 vil eleverne have 6 lektioner dagligt. 3 lektioner vil være på skolen og de sidste
i hjemmet. Eleverne vil møde ind og have undervisning på skolen i tidsrummet 1200-1430.
Fra uge 22 vil al undervisning foregå på Afdeling Havepladsvej.
6. Inventarbevillinger
I forbindelse med ekstraordinære inventarbevillinger er Kirstinebjergskolen blevet tildelt
426.000 kr. til at udvikle håndværk og design lokalerne på Afdeling Havepladsvej.
Lokalerne forventes at være på plads sidst på året.
Derudover er Kirstinebjergskolen blevet tildelt 263.325 til at indrette UngeMiljø på Afdeling
Havepladsvej. Vi forventer at have UngeMiljøet indrettet og klar til det nye skoleår.
Sidst men ikke mindst er vi blevet tildelt 1.335.000 kr. til indkøb af skolemøbler. Vi
forventer at skolemøblerne tilgår i løbet af efteråret.
Evt.
Intet at bemærke.

