26. april 2020
Skolebestyrelsesmøde d. 23. april 2020

Deltagere: Dorthe Dall Kristensen, Magnus te Pas, Claus Hansen, Stephan Raahede
Kristiansen, Hanne Kjeldsen, Brian Hansen, Anders Gahner Krogsgaard, Tina Möglich,
Per Nielsen, Jens Baj Madsen.
Afbud: Mikkel Møller Hansen, Nikolai Willadsen, Michael Thomsen, Jakob Langkjær,
Lene Jørgensen, Jeanette Husted, Povl Wichman.

Præsentation af ny Distriktsskoleleder samt skolebestyrelsens medlemmer.
Jens Baj Madsen præsenterede sig som vikar for Magnus. Jens har en lang karriere fra
skoleverdenen bag sig. Han har blandt andet været skoleleder i både Horsens og Kolding
kommune. Han har siden 2018 været Distriktsskoleleder for Fjordbakkeskolen.
Herefter præsenterede de enkelte medlemmer af skolebestyrelsen sig.

Status på genoplukning 0. – 5. klasse.
Afdelingsskoleleder på Afdeling Høgevej Tina Möglich gav en orientering og status for
genoplukningen for 0. – 5. årgang. Der er en god stemning og alle søger at løfte i samlet flok.
En udmelding, medarbejderne ved Kirstinebjergskolen er enig i. Vi er lykkes med det hele
vejen rundt, på alle afdelinger. Udfordringen i øjeblikket er på forældresiden. Nogle forældre
har et stort behov for at overvåge aflevering/håndvaske seancen.
Generelt føler vi at vi har fundet os tilrette og der er fundet nogle gode veje ind i den nye
måde at gå i skole på. Eksempelvis er Afdeling Havepladsvej, vores Byggelegeplads og hallen i
Bøgeskov taget i brug, for at imødekomme afstandskravet.
Der gennemføres fortsat nødpasning fra 0630 – til skoledagens start og fra skoledagens
afslutning til 1630.
For indskolingen ser skoledagen således ud. Der er ankomst i tidsrummet 08-09. Så er der
undervisning fra kl. 12-13, hvorefter eleverne tager hjem i tidsrummet 12-13.
Nogle klasser har fået mere specifikke ankomst- og afgangstidspunkter. Her appelleres der til
at forældrene søger at efterkomme disse tidspunkter. Fordelingen har til formål at sikre, at
der ikke samles for mange elever på samme sted i forbindelse med eksempelvis håndvask.
Mellemtrin har ankomst mellem 08-09. De har undervisning fra 09-13 og tager hjem i
tidsrummet 13-14. Også her kan klasser have fået anvist mere specifikke ankomst- og
afgangstidspunkter.
I Fritid er der ca. ¼ der er tilmeldt nødpasning før og efter skoledelen.
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Der har været forældrehenvendelser omkring de meget præcise ankomst- og afgangstider.
Eks. 0815 osv. Skal man meldes til nødpasning, hvis man ikke kan afleveres 0815 men kl.
0800?
Alle børn må komme fra kl. 0800, men opfordres til at følge de mere præcise udmeldte tider.
Dette vil blive kommunikeret ud fra den enkelte afdeling, sammen med et fokus på mere
klare udmeldinger omkring ugeplaner osv. Der lægges i den forbindelse op til korte og enkle
meddelelser, fremfor lange skriv med mange informationer.
I forhold til børnegrupperne i fritid om eftermiddagen er der løsnet op for restriktionerne. Det
betyder blandt andet at børnegrupperne kan være anderledes om eftermiddagen i forhold til
tidligere på dagen.

Status på nødundervisning for 6. – 9. klasse.
Afdelingsleder Per Nielsen gav en status for nødundervisning for 7. -9. årgang. Der er fokus på
de sårbare elever, ligesom den sociale side også har fokus. Den fortsatte motivation er vigtig
at bibeholde ved eleverne. Ressourcehuset og Broens elever møder ind på Afdeling
Havepladsvej til undervisning fra mandag d. 20 april 2020.
Der er en følelse af, at elever og medarbejdere har fundet sig tilrette i undervisningsmetoden.
Nogle elever savner dog skolen og motivationen har fokus.
I forbindelse med undervisningen anvendes blandt andet flipped classroom og google meet
som læringsplatforme. Der er en vekslen mellem de forskellige måder at undervise på,
herunder bliver der også afholdt sociale arrangementer online, for også at understøtte dette
område.
Herefter var der en drøftelse omkring mulighederne for undervisning med fremmøde for 6. –
9. klasses elever.
Vil det evt. være muligt at have fysisk fremmøde en enkelt gang om ugen for de elever, der
modtager nødundervisning i hjemmet? Det er ikke lovligt indendørs lige nu.
Kunne man evt. tænke i nogle løsninger udendørs? Kirstinebjergskolen Afdeling Havepladsvej
vil være nysgerrig her på.
Afdelingsskoleleder Tina Möglich gav en gennemgang af nødundervisning for 6. årgang
herunder ugeplan, ligesom skolebestyrelsens medlemmer fik tilsendt en video af, hvordan en
skoledag med nødundervisning ser ud for 6. klasse. Der er fokus på at give en fast struktur for
børnene.
Claus Hansen gjorde opmærksom på, vores opgave i forhold til de udsatte børn. Vi skal være
ekstra opmærksom på disse i denne tid, da vores evne til at kontakte dem og følge dem er
begrænset. Netop de udsatte børn er et fokusområde i Distriktsskoleleder regi.

26. april 2020
Der er kommet en ændring i praksis i forbindelse med Fritid. I den forbindelse skal
eftermiddage i Fritid ikke længere ses som en decideret nødpasning. Så er der nogle, der har
brug for pasning kan børnene tilmeldes. Her opfordres medarbejdere blandt andet til at gå i
dialog med forældrene, hvis de erkender et behov. Kirstinebjergskolen vil forsøge at tillægge
sig en mere proaktiv rolle i den her henseende og være mere opsøgende på de udsatte børn,
med formål at få børnene til at komme i fritidstilbuddet.

Bekendtgørelse for 9. årgang.
Der er ved at blive lavet en bekendtgørelse omkring standpunktskarakterer, der skal gives
medio juni. Der er et skriv klar til forældre og medarbejdere, der kan udsendes, så snart
bekendtgørelsen er vedtaget.
9. klasses sidste skoledags arrangement vil blive en noget anderledes end normalt. Det vil
forventeligt blive lagt op til den enkelte skole at planlægge dagen.

Tanker fra bestyrelsen om situationen
Intet at bemærke.

Skriv til forvaltning – politisk niveau
Magnus havde et møde med Kommunaldirektøren og Borgmesteren. Afledt af det bliver der
inviteret til et dialogmøde d. 13. maj 2020 kl. 1630-1800, hvor der er rundgang på Afdeling
Havepladsvej og Indre Ringvej med Kommunaldirektøren, Borgmesteren og Skolechefen.
Skrivelsen til forvaltningen er nu færdig og fremsendes af Brian Kommunaldirektøren,
Borgmesteren, Skolechefen og Ole Steen.
Anders sender skrivelsen til Jens Baj Madsen, og fremsender skrivelsen til Brian inkl.
mailadresser. Hele skolebestyrelsen sættes på som cc. Ved fremsendelse til Brian.
Der indkaldes til et teammøde, hvor dialogmødet planlægges – Stephan indkalder.

Evt.
Intet at bemærke.

