
 

Afdelingsråd 
Afd. Bøgeskovvej 

 
Dato/tid/sted: Tirsdag d. 29.09.2020 kl. 17.00-19.00 digitalt via Microsoft Teams 

Mødeleder: Carsten Pedersen 

Referent: Jan Dupont Mathiasen 

Deltagere: Christian (0. kl.), Ove (2. kl.), Carsten (3. kl.), Heike (4. kl.), Brian (5. kl.), Mette (6. kl.), Lone 

(medarbejderrepræsentant), Trine og Jan (ledere). 

Afbud/fraværende Afbud fra: Elevrådsrepræsentanterne Karen og Viola. 

Dagsorden Referat  
1. Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

2. Kl. 17.05 

Velkommen til de nye medlemmer i 

afdelingsrådet.  

Vi foretager en hurtig præsentation af os selv. 

Vores to elevrådsrepræsentanter, Karen fra 6. klasse og Viola fra 

5. klasse er begge optaget af private fritidsaktiviteter og deltager 

derfor ikke.  

 

Vi foretog en hurtig præsentationsrunde. 

 

3. Kl. 17.15 

Orientering om afdelingsrådets ramme og 

kompetencer (bilag) v/ Jan 

Jan orienterede om forretningsordenen, kompetencer, rammen og 

om tavshedspligten, som vi er bundet af ift. de personoplysninger, 

vi modtager ifm. møderne (2x bilag). 

4. Kl. 17.30 

Valg af formand.  

I flg. forretningsordenen, skal der på det første 

møde vælges formand til afdelingsrådet. 

Carsten vil gerne fortsætte. 

Der kunne være behov for, at alle forældre kan give input til 

afdelingsrådsmødernes dagsorden. Referaterne fra 

afdelingsrådsmøderne kunne være mere synlige for alle.  

 

Klassernes forældre skriver sammen på Facebook, herunder hvad 

der optager klassens forældre. Disse emner vil via klassens 

rådsmedlem blive bragt videre til ledelsen eller til afdelingsrådet, 

hvis der behov for det. 

 

Carsten blev uden modkandidater genvalgt til formand for 

afdelingsrådet. 

  

Carsten nævnte desuden at afdelingsrådet kan være lidt usynligt 

overfor forældrene – og flere oplyste at de involverede 

forældrerådene forud/efter vores møder. Der var enighed om at det 

er en god idé.  

5. Kl. 17.40 

Trine Klavsen, vores nye SFO-leder, 

præsenterer sig og orienterer om, hvad der 

optager SFO´en lige nu. 

Trine orienterede om, at der er fokus på 

- Gode overgange fra skole til SFO og i mellem 

aktiviteterne 

- Trivslen for den enkelte og mellem børnene og de unge. 

- Opdelingen af børnene i SFO og klub ift. deres klasser 

- At de større børn igen er på vej tilbage i SFO´en og at de 

stadig kommer i klubben. 

 

Det er et problem med opdelingen. I 2. klasse fx er der kun to 

drenge i SFO at lege eller at være sammen med. Det kan gøre det 

kedeligt at være i. Trine er opmærksom på dette. 

 

Man er som forælder velkommen til at give forslag til aktiviteter. 

6. Kl. 17.50 

Orientering omkring økonomisk og 

bygningsmæssig indspark til de politisk 

forhandlinger i forhold til det nye fyrtårn, der 

skal bære os ind i fremtiden.  

Brian orienterede bl.a. om, at skolen er kommet tydeligt med på 

kommunens budget for 2021, herunder 

- Kirstinebjergskolen er udfordret elevtalsmæssigt og 

økonomisk, vedligeholdsefterslæb contra en helt ny skole 

Se power point (bilag). 



Ved Brian Hansen, formand for skolebestyrelsen, 

orienterer. 

Brian fastslog at : Det er vigtigt at fastslå, at afd. Bøgeskovvej i 

den forbindelse skal bestå som afdeling, og at der afsættes 

kommunale midler af til at øge vækstgrundlaget for bosætning 

og et øget elevtal. Der er f.eks. afsat midler til ny cykelsti mellem 

nordbyen og Østerby – og vi håber alle på at området ved 

Fjordalleen vækster. 

 

hBrians indlæg afstedkom en masse reaktioner og synspunkter, 

hHerunder, ,  

- der skal fortælles gode historier om Kirstinebjergskolen, 

hvis vi skal vende billedet og det faldende elevtal 

- der skal en ny skolebygning til med et nutidigt og 

moderne læringsmiljø 

- der er en ulig konkurrence i distriktet mellem skolen og 

de private skoler indenfor distriktet  

- der udarbejdes et 2-årshjul, der skal flytte skolen i retning 

af en fyrtårnsskole, uanset om det er en ny skole eller en 

renoveret skole. Det er indholdet, værdierne og praksis, 

der er det vigtigste i skolen. 

7. Kl. 18.30 

Afdelingsrådets fokuseringer, herunder 

hvad optog det tidligere råd, og hvilke tanker gør 

rådets nye medlemmer sig om, hvad rådet kan 

fokusere på i det kommende år (med corona)? 

Vi drøfter forskellige muligheder og tager 

punktet op til næste møde. 

Der var ikke megen tid til overs,  – men det blev besluttet,  at 

fremme dialogen mellem rådsmedlemmerne ved at oprette en 

Teams-gruppe. Her kan vi så løbende tage dialogen, da der er 

langt mellem møderne. 

 

Trine Klavsen sætter en Microsoft Teams-gruppe op, hvor rådets 

medlemmer kan kommunikere sammen. 

 

Konceptet og fokuseringer tages op på næste møde. 

 

Heike: Hvor retter man sine henvendelser hen, hvis man har ideer 

til arbejdet i afdelingsrådet. 

Trine: Man kan oprette en Teams-mappe.  

Ove: Hvorfor bruger afdelingsrådet ikke Aula til at kommunikere 

på? 

Beslutning: Trine opretter en Teamsgruppe, som rådet kan 

kommunikere på mellem møderne. 

8. Kl. 18.45 

Meddelelser og orientering, herunder 

- Nyt fra skolen 

- Fællesrådet 

- Andet? 

- Lukket møde 

- Lukket møde:  

- Ny multibane er netop nu i færd med at blive anlagt 

lige bag klubbens lokaler. Der vil i uge 40-42 blive 

kørt med store biler og maskiner. Fra uge 43 

forventes det, at underlag og opbygning tager form. 

Multibanen skal efter planen være færdigt i løbet af 

november måned. 

Det er aftalt med entreprenøren, at han indstiller 

gravearbejdet dagligt i tidsrummet 7.30-8.15, hvor 

trykket af elever til skolegang er størst.  

9. Kl. 18.55 

Evt.  

 

Der arbejdes på at finde varmtvandsløsninger til 

håndvaskestationerne udenfor, inden det bliver for 

vinterkoldt, men lige nu er det usikkert, hvad det bliver til.   
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