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Skolebestyrelsesmøde    

               

Ordstyrer: Brian Hansen 

Forplejning: ja 

Deltagere: Deltagere: Elsa Marianne Olander, Brian Hansen, Jakob Langkjær, Jens Hofmann, Merete Kongslund Nielsen, Anders Gahner Krogsgaard, Magnus 
te Pas, Povl Wichman. 
Gæst: John   
AFBUD fra: Jesper Strøager, Lawrence Edward Arnold, Dorthe Dall Kristensen, Stephan Raahede Kristiansen, Caroline (elevrådsformand) 
Fraværende uden afbud: Marius (elevrådsnæstformand). 

Punkt nr. Emne 

 

Tid:  Type/proces:  Baggrund Formål:  

1. Godkendelse af 

referat/Dagsorden 

17.00 – 17.05 Godkendelse   Godkendelse af referat fra sidste møde, 

samt godkendelse af dagsorden til dagens 

møde 

Godkendelse af referat så dette kan 

offentliggøres. 

Referat/ 
Handling 

Er genudsendt i teams. 

2. Nyt fra elevråd 17.05 - 17.20 Information og 

måske beslutning 

Elevrådet er i fuld gang med arbejdet, og 

vil fortælle om deres arbejde. 

At høre elevrådet omkring deres 

arbejde 

 

Referat/ 
Handling 

Elevrådet er med i arbejdet omkring det fremtidige læringsmiljø på Afdeling Havepladsvej. Den 2. maj, var arbejdsgruppen på studietur mhp at 
søge inspiration til det fremtidige arbejde. Den 28. maj gennemføres sidste workshop i processen. Arkitektfirmaet Skala er tovholder på 
projektet. Der er i den forbindelse med projektet oprettet en Instagram konkurrence, hvor alle elever kan bidrage til processen.  

 

 
Mødedato: 09. maj 2019  

Mødetid: 17.00-19.30 
Mødested: Afdeling Indre Ringvej 

Indkaldt af: Lene Jørgensen/Magnus te Pas   
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3. Information fra 

ledelsen 

17.20 – 17.30 Information Ansættelse af ledere 

Projekt “Indre Ringvej” 

 

 

Referat/ 
Handling 

Ansættelse af ledere. 
Rikke Aalborg er blevet ansat som leder i ressourcecentret. Rikke vil være placeret på Afdeling Indre Ringvej, men vil løse ressourceopgaver på 
alle matrikler. Trine Klavsen er blevet ansat som pædagogisk fritids og afdelingsleder og vil være placeret på Afdeling Høgevej.   
I øjeblikket er vi i gang med ansættelsesprocessen af en ny leder til Klub, Byggeren og ungemiljø. Vedkommende forventes ansat ultimo maj med 
ansættelse pr. 1. august 2019.  
 
Projekt ”Indre Ringvej”. 
Der kommer fra skoleåret 2019-2020 6-7 elever på Afdeling Indre Ringvej, som ligger lige på grænsen til at skulle visiteres til Frederiksodde. 
Kirstinebjergskolen er blevet bedt om at lave et projekt, som tager hånd omkring netop disse børn. Det vurderes at det almene skoletilbud er det 
bedste for børnene, der dog vil have behov for et støtte-setup. Børnene vil gå i almen klasse, men årgangen tildeles ekstra normering. Den ekstra 
normering er tiltænkt at følge børnene, så længe der er behov herfor.   
 
Økonomi. 
Der forventes et minus på 2-3 mio. ved årets udgang. Dette primært grundet flere visiterede børn til Frederiksodde, samt at vores organisation 
først nu er ved at være tilpasset fald i elever. 

4. Information om 

praktiske/musiske fag 

udskoling – samt 

elevløft 

17.30 - 18.00 Information Afdelingsskoleleder John With Agerholm 
fra udskoling fortæller om ny lovgivning 
omkring praktisk/musiske fag i 
udskolingen, og omkring arbejdet med 
elevløft 

Information omkring lovgivning og 
eventuelt besvarelse af spørgsmål! 

Referat/ 
Handling 

Kirstinebjergskolen ligger på ca. 90% hvad angår unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse ikke senere end 3 år efter de er gået ud af 
Kirstinebjergskolen i 9. klasse. Her præsterer Kirstinebjergskolen bedst i kommunen. For de unge, der er i fare for at falde igennem, følger UU-
vejlederne dem tæt frem til det 25. år. PP. medsendt. 
 
Herefter var der en generel orientering om nye fag i udskolingen, herunder håndværk og design, musik, sløjd mm.  
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Elevløft. 
Kirstinebjergskolen deltager i et projekt omkring elevløft. Et projekt som også Ullerup Bæk Skolen deltager i.  Formålet med projektet er at få 
løftet elever, så de som minimum får 4 i dansk og matematik. Projektet kører i perioden 2018-2020. Der er fokus på at læringen fra projektet 
også kan anvendes efter projektets afslutning, men også at alle skolens elever løftes.  
 
Kortere skoledag.   
Afdeling Havepladsvej har et ønske om at kunne konvertere 2 klokketimer om ugen til en pulje, der kan bruges til blandt andet to-voksen 
undervisning, læringssamtaler med eleverne, mere struktureret feedback til eleverne, elevløft, trivselsarbejde mm. Skolebestyrelsen ser positivt 
på dette ønske og vil billige en ansøgning 16b.   
 

4. Kirstinebjerg DNA 18.00 – 
18.45 

Information + 
diskussion 

Den første del af at udarbejde et 
Kirstinebjerg DNA’et nemlig 
fokusgruppeinterview er afsluttet. Dog er 
der ikke blevet hørt nogle forældre, da 
ingen mødte op. Derfor skal vi kvalificere 
det arbejde der er lavet, og komme med 
kommentarer til dette. 

At får hørt forældre/bestyrelsen i 
processen. Bilag vedhæftet. Materialet 
læses igennem, og vi samler op på 
“Hvad bliver I optagede af i dette 
sammenskriv” Det tages med tilbage til 
arbejdsgruppen, og arbejdes videre 
med. 

Referat/ 
Handling 

Kirstinebjergskolen er i samarbejde med daginstitutionerne i gang med at udarbejde Kirstinebjerg DNA’et, der skal gælde for 0-18 års 
området i distriktet. Der er i den forbindelse blevet gennemført fokusgruppeinterviews. Medlemmerne af skolebestyrelsen 
kommenterer på opsamlingen af fokusgruppeinterviews der er rundsendt ikke senere end….   
Når vi kommer lidt længere i processen omkring DNA’et vil skolebestyrelsen blive yderligere involveret. 

5. Nyt- skoleår - ny 

økonomi 

18.45 - 19.45 Information + 
diskussion  

Der er tildelt ny økonomi til mellemtrin og 
fritidsområde, hvordan vil vi forvalte 
denne økonomi. 

Snak omkring hvilke tiltag der skal til på 
mellemtrin! 

Referat/ 
Handling 

 

Kirstinebjergskolen bliver tildelt 1,3 mio. til næste skole år og lidt mere end 500.000 kr. til resten af dette skoleår. Disse 1,3 er 
Kirstinebjergskolens del af de 6 mio. som forvaltningen har varslet ville blive uddelt. Hvordan de 2 mio. til fritid fordeles afventer 
fortsat.  
For at få næste skoleårs bemanding til at gå op, er en medarbejder blevet forflyttet fra Afdeling Høgevej til Afdeling Bøgeskovvej. 
Tysklærere er en mangelvare på Afdeling Havepladsvej, hvorfor det vil være tysklærer fra basisafdelingerne, der vil komme til at 
varetage dele af tyskundervisningen på udskolingsafdelingen.   
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Den kortere skoledag bliver introduceret i indskolingen som forkortes med 3 lektioner (2,25 kl. time) om ugen. Det betyder en 
yderligere åbning i SFO, men også i klub-delen grundet 3. klasse går i klub. Det kan komme til at betyde en merudgift for 
Kirstinebjergskolen. 
 

6. Evt. 19.45 – 19.50 Korte informationer eller spørgsmål – ting vi skal være opmærksomme på! 
 

Referat/ 
Handling 

Hodja fra Pjort.  
Musicalen Hodja fra Pjort blev en stor succes. Fremtiden for hvordan musical skal gennemføres bør drøftes på et senere 
skolebestyrelsesmøde. 
 
Departementschefen.   
Departementschefen for undervisningsministeriet kommer i praktik som distriktsskoleleder d. 23. maj 2019. 
  
Arlettes frihedspris. 
Kirstinebjergskolen havde to nomineringer og begge vandt priser.  
 
Møde med B&U og Kommunaldirektøren.  
Der afholdes møde med Ole Steen, Børne & unge udvalget samt kommunaldirektøren d. 17. juni 2019 ifb. med det allerede planlagte 
skolebestyrelsesmøde.   
 
Budgetønsker skal fremsendes ikke senere end d. 16. maj 2019.  

Pipeline Digitaldannelse – evt. Charlotte M. 

Åben skole - rygsæk 

 

 


