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Referat – skolebestyrelsesmøde d. 15. april 2020. 

 

Deltagere: Dorthe Dall Kristensen, Magnus te Pas, Tina Möglich, Claus Hansen, Stephan 

Raahede Kristiansen, Povl Wichman, Hanne Kjeldsen, Lene Jørgensen, Brian Hansen, 

Anders Gahner Krogsgaard, Jakob Langkjær, Jeanette Husted. 

Afbud: Mikkel Møller Hansen, Nikolai Willadsen, Michael Thomsen. 

 

 

Ledelsesinfo: 

Magnus ny Børne & Ungechef:  

2. april sagde den nye koncerndirektør op. På grund af prøveperiode kunne han gå fra dag 

til dag. Magnus blev kontaktet med henblik på at overtage opgaven, hvilket Magnus gjorde 

onsdag d. 8. april 2020.  

Jens Bay (Distriktsskoleleder fra Fjordbakkeskolen) overtager vikarierer for Magnus fra d.  

1. maj 2020 til d. 31. august 2020.  

 

Genåbning:  

Nu skal skolerne til at åbne op igen. Der er kommet en vejledning der er med til at 

rammesætte genåbningen. Den politiske aftale faldt først på plads send d. 6. april 2020. Da 

aftalen kom i hus meget sent, har det været begrænset med mulighed for at gennemføre en 

inddragende proces. 

0.- 3. årgang starter torsdag d. 16 april 2020. 

4.- 5. årgang starter fredag d. 17. april 2020. 

Morgen SFO og eftermiddagsSFO vil være ved tilmelding.  

Kunsten er at gennemføre skole samtidig med at sundhedsstyrelsens vejledninger 

efterleves.  

Byrådet har tildelt 40 ekstra stillinger til skoleområdet. Det vil blive en opnormering der tilgår 

løbende. Løber frem til 1. juni 2020. Det vil indledningsvis dreje sig om hjemsendte 

kommunale medarbejdere, trainees der sættes op i tid osv. Selv forældre har budt sig til.  

Værnemiddel:  
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Vi har nok. Sæbe og vand til børn. Sprit til medarbejdere. Håndvaskefaciliteter er etableret 

på de enkelte afdelinger, så alle kan få vasket hænder ved ankomst til skolen, ligesom kravet 

om håndvask minimum hver 2. time nu bedre kan understøttes.  

 

Drøftelse om inddragelse af forældre.  

Stephan gav udtryk for at det var ærgerligt at der ikke har været mere fokus på involvering 

af forældre / Skolebestyrelse i forbindelse med planlægningen af genåbning mv. Noget som 

skolen vil tage til efterretning.  

Brian gav udtryk for sin frustration omkring den generelle involvering af forældre. Han mener 

i den forbindelse at Kirstinebjergskolen bør kigge indad. Skolebestyrelsen har manglet at 

høre noget i løbet af Påsken. Føler sig ikke orienteret omkring situationen og genåbningen 

af skolerne.  

 

Dorte gav udtryk for at man skulle være opmærksom på at 6. klasse ikke tabes i den her 

proces. Udskoling fortsætter med hjemmeundervisning. 0-5. skal i skole, hvorimod der er en 

følelse af at 6. klasse tabes lidt i det her puslespil. 

Dorte gav endvidere opmærksom på, at der skal være en tættere kontakt til 6. klasse. Det 

bør i den forbindelse være muligt at gennemføre online møder/undervisning. Skolen 

undersøger hvor mange elever, der mangler devices og udleverer om nødvendigt. 

Tina Möglich gav udtryk for at 6. årgangs hjemmeundervisning fortsætter som hidtil.  

Lene gjorde opmærksom på at fjernundervisning og det sociale i den forbindelse ikke løftes 

lige godt af alle lærer i udskolingen. Skolen tager det til efterretning.    

 

Kirstinebjergskolen har et ønske om feedback på processen for nærværende, herunder 

klare meldinger omkring, hvad Skolebestyrelsen ønsker at blive inddraget i. Der lægges op 

til flere, men kortere møder fremadrettet.  

 

Genåbning:  

Alle ressourcer er sat i spil. Det gælder personale såvel som faciliteter herunder Byggeren 

og Havepladsvej.  

Trainees er gået op i tid og faste vikarer er kaldt ind, for at få puslespillet til at gå op.  

Claus gør i den forbindelse opmærkosom på ar det har været en god oplevelse at lærer og 

pædagoger har skulle planlægge sammen i teams, for at få lavet planen.  

Ressourcehuset og Broen starter op på Afdeling Havepladsvej mandag d. 20. april 2020. 

Broen i kælderen og Ressourcehuset i de nye pavilloner.   
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Lederen af 10. har fået til opgave at kigge på fjernundervisning. Når der er noget på plads 

vil Skolebestyrelsen blive orienteret. 

 

 

Eventuelt: 

Skriv omkring økonomi er nu ved at være færdig. Anders koordinerer med Lene og Poul 

med henblik på fremsendelse.  

Der er frigivet ekstra anlægsmidler fra Forvaltningen. Dette kan med fordel indgå i  skrivelsen 

omkring økonomi.  

Den nye distriktsskoleleder indkalder til et møde med skolebestyrelsen snarest.   

Næste møde bliver torsdag d. 23. april 2020. Starttidspunkt 1630. 

Nyvalg på Afdeling Høgevej bliver vi nødt til at vente med, indtil skolen er lukket mere op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


