
Skolebestyrelsesmøde 27. august 2018 

 

Deltagere: Jesper Strøager, Dorthe Dall Kristensen, Elsa Marianne Olander, Brian Hansen, Jakob Langkjær, 

Jens Hofmann, Lawrence Edward Arnold, Merete Kongslund Nielsen, Anders Gahner Krogsgaard, Magnus te 

Pas. 

Afbud: Stephan Raahede 

Fravær uden afbud: Trine Klavsen 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Dagsorden godkendt. Referat udarbejdet af afgående skolebestyrelse. Derfor ikke godkendt 

grundet manglende indsigt fra ny bestyrelse.  

 

2. Nyt fra elevrådet 

Der har netop været valg til elevrådet, men der er endnu ikke udpeget repræsentant til 

skolebestyrelsen. Elevrådets repræsentant vil dog deltage i næste skolebestyrelsesmøde.   

  

3. Information fra ledelsen 

Trainee:  

Der er blevet ansat 11 trainee ansatte ved Kirstinebjergskolen og fordelt med 3 trainees på afdeling 

Havepladsvej, 3 trainees på afdeling Indre Ringvej, 3 trainees på afdeling Høgevej samt 2 trainees 

på afdeling Bøgeskov.  

De er ansat på en 0,25 stilling og vil ugentligt have 5 dobbeltlektioner som to-lærer samt 2 

vikarlektioner. Bevillingen er givet for en 4-årig periode. 

IT-strategi: 

Der er ingen, der tvinges til at medbringe eget IT-materiel. Elever opfordres kun til det. Bliver et 

emne på et senere møde.   

Opstart af nye ledere: 

Malene Jensby Søgaard-Andersen er ansat som ressourcecenterleder og Anders Gahner Krogsgaard 

er ansat som administrativ leder.   

Ledelsesstruktur: 

Distriktsfritidslederen Søren Værnhøj stoppede før sommerferien. Hans opgaver er blevet fordelt i 

ledelsesteamet. Der er ansættelsesstop for ledere i Fredericia kommune frem til 1/1-19. 

Skoleledelsen arbejder på et udspil til en ændring af ledelsesteamet, der blandt andet indebær en 

nedgang i ledere fra 13 til 12.  

Elevtal: 



VI oplever i øjeblikket et fald i elevtal og er i gang med at undersøge hvordan faldet fordeler sig på 

den enkelte afdelinger. D. 27. august 2018 var elevtallet 1528, hvilket er et fald på 82 elever i 

forhold til budgettildelingen 1. oktober 2017.  

  

4. Præsentation 

IAB 

 

5. Konstituering af skolebestyrelsen 

Lene er valgt som formand 

Brian Hansen er valgt til næstformand samt mødeleder 

 

6. Temaer og emner  

På fremtidige møder ses muligheden for at hente ressourcepersoner udefra afhængig af det eller 

de temaer man ønsker at drøfte. Det kunne eksempelvis være en ressourcecenterleder, der 

fortæller omkring inklusion og hvordan det er indtænkt på Kirstinebjergskolen og samtidig kan 

være med til at kvalificere den efterfølgende drøftelse.  

Skolebestyrelsesmøderne vil fremover have en længde på tre timer, men kan forlænges ved behov. 

Møderne holdes rundt på den enkelte afdelinger.  

Følgende blev nævnt som mulige temaer for skolebestyrelsens videre arbejde: 

- Vikarer herunder niveau og faglighed 

- Rygning  

- Kost  

- Vedligeholdelse og opklassificering af de fysiske rammer – involvering af forældrene.  

- Mobilisering af forældreressourcen  

- Indeklima  

- Bevægelse  

- Inklusion  

- 5 millioner projektet - status 

- De dygtige elever  

- Gennemgang af principperne  

- Timefagfordeling  

- Lektier – lektiefri skole? 

- Personaletrivsel  

- Flere ture – kulturrygsækken  

 

Eventuelt: 

IAB 

  


