
Skolebestyrelsesmøde 25 FEB 19. 

 

Deltagere: Jesper Strøager, Dorthe Dall Kristensen, Elsa Marianne Olander, Brian Hansen, Jens Hofmann, Lawrence 

Edward Arnold, Merete Kongslund Nielsen, Anders Gahner Krogsgaard, Magnus te Pas, Stephan Raahede Kristiansen, 

Trine Klavsen, Caroline (elevrådsformand) og Marius (elevrådsnæstformand). 

AFBUD fra: Jakob Langkjær 

Fraværende uden afbud:  

 

1. Dagsorden/referat: 

Referat – godkendt. 

 

2. Elevråd: 

Arla automat fungerer rigtig godt og er en stor succes. Der er dog problemer med mobile pay 

løsningen.  

Der har været afholdt stormøde samt skolevalg til ungebyrådet.  

Drengenes toiletter i kælderen på Afdeling Havepladsvej er blevet renoveret. Det har eleverne 

taget godt i mod. Nu ønskes det samme gjort ved de resterende toiletter.  

 

3. Info fra ledelsen: 

Havepladsvej: 

Der er iværksat en proces på Afdeling Havepladsvej, der har til formål at finde frem til 

hvordan fremtidens læringsmiljø i udskolingsskolen Afdeling Havepladsvej kan se ud. 

Forvaltningen har i den forbindelse afsat 500.000 kr. til projektet. Skala arkitekterne fra Århus 

skal i den forbindelse komme med et forslag til en helhedsplan. De første to møder i 

processen er afholdt. Skala arkitekterne, Forvaltningen, Ejendomscentret og 

Kirstinebjergskolen er repræsenteret i styregruppen.  Ejendomscentret anbefaler umiddelbart 

ikke et forslag til mere end 20-30 mio. Bliver det dyrere vurderer Ejendomscentret, ikke det vil 

blive realiseret. Det har Kirstinebjergskolen stillet spørgsmål til.  

Ansøgning til leder i ressourcecentret er i genopslag. Der er nedslag på stillingen d. 4. marts 

2019.  

 

 



Økonomi: 

Kirstinebjergskolen er den eneste skole i kommunen, der skal afskedige/forflytte 

medarbejdere. De 6 mio., som Forvaltningen agter at uddele som en ekstrabevilling til 

skoleområdet, uddeles ikke før temperaturmålingen er færdig. Det vil sige der skal afskediges 

5 medarbejdere ved Kirstinebjergskolen. Forventeligt 2 lærer og 3 pædagoger. Grundet 

usikkerheder omkring ny lovgivning og forvaltningens udlægning heraf, melder 

Kirstinebjergskolen ikke noget ud omkring afskedigelser mm. ikke noget ud før der er klarhed 

herom. Beslutningerne taget i skolebestyrelsen omkring kommende besparelser er derfor 

status quo.    

 

4. Tillæg til folkeskolereformen  

Jf. bilag (tillæg til folkeskolereformen).  

Strukturen og timeantallet træder i kraft pr. nyt skoleår. Nye læseplaner, kompetenceplaner, 

timeplaner, ny kanon – træder i kraft pr. 2020.  

Det får stor indflydelse på Kirstinebjergskolens økonomi, hvilken løsning forvaltningen vælger 

mht. implementeringen af den nye lovgivning til folkeskolen. Derfor afventer 

Kirstinebjergskolen udmelding fra Forvaltningen. Indtil da er vi lidt låst i forhold til 

planlægning af nyt skoleår.  

Forvaltningen har i forbindelse med den nye lovgivning meldt ud, at det ikke er en 

spareøvelse.  

Den nye lovgivning udfordrer dog Kirstinebjergskolens linje-tankegang.  

Skolebestyrelsen havde en generel drøftelse om en kortere skoledag, hvor følgende kan 

udledes: 

- der skal være fokus på bevægelse i undervisningen (gennemsnit 45 min. Om dagen).  

- udskoling – der skal arbejdes på at få eleverne ud i frikvartererne.  

- i stedet for kortere skoledag kunne timerne evt. bruges til to-lærer ordningen. 

- Skolestruktur i forhold til timer fastholdes, samtidig med at muligheden for ekstra lærer er til 

stede. Fokus på at give noget frihed tilbage til lærerne. Evt. fastholdelse af dele af ny model 

for understøttende undervisning i form af værkstedstankegang. Alternativt kan hele den 

understøttende undervisning nytænkes. Kan Kirstinebjergskolen tilbyde noget mere 

interessant i stedet for at gøre dagen kortere? Der skal være kvalitet i det, der tilbydes!    

  

 



5. Aula - samarbejdsplatform  

Aula, der erstatter skole-intra er en samarbejds- og kommunikationsplatform.  

Der skal laves en strategi for brugen af Aula, og hvordan det skal implementeres.  

Meebook er en læringsplatform og vil kunne tilgås via Aula. Her kan der laves forløb, 

årsplaner og elevplaner.  

Aula vil være implementeret 1. august 2019.  

Kommunikationsprincippet ved Kirstinebjergskolen skal revurderes, nu hvor Aula 

implementeres. Der nedsættes et udvalg, der har til opgave at kigge på 

kommunikationsprincippet. Jesper, Brian og Anders udgør udvalget.   

 

6. Samarbejde/udfordringer med samarbejdet med politiske niveau.  

Skolebestyrelsen deltager i skolekonference omkring temperaturmålingen d. 7, marts 2019. 

Herefter drøftes det videre forløb, for hvordan skolens udfordringer med bla. Inklusion og 

økonomi håndteres og kommunikeres til politikkerne.  

Børne- og familieudvalget kan evt. inviteres til at deltage i dele af et skolebestyrelsesmøde, 

hvor udfordringerne kan drøftes. Alternativt kunne et af udvalgets møder flyttes til 

Kirstinebjergskolen, så skolebestyrelsen kunne deltage. Lawrence udfærdiger oplæg, som 

fremlægges for skolebestyrelsen på næste møde.  

 

7. Talent kommune  

Sættes på dagsordenen på et senere møde.  

 

8. Evt. 

En ny vision for Kirstinebjergskolen er under udvikling. Processen er i gang og inkluderer 

blandt andet interviews med lærer, pædagoger, elever og forældre.  

 


