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Skolebestyrelsesmøde    

               

Ordstyrer: Brian Hansen 

Forplejning: ja 

Deltagere: Deltagere: Dorthe Dall Kristensen, Brian Hansen, Jakob Langkjær, Anders Gahner Krogsgaard, Magnus te Pas, Povl Wichman, Hanne Kjeldsen, Claus Hansen, Michael Thomsen, 

Nikolai Willadsen. 

 

AFBUD fra: Lawrence Edward Arnold, Jeanette Husted, Mikkel Møller Hansen, Jesper Strøager, Stephan Raahede Kristiansen 
Fraværende uden afbud:  

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 

Referat godkendt med tilføjet bemærkning omkring skolebestyrelsens manglende ønske til at godkende budgettet.  
Referater ønskes fremadrettet mere fyldestgørende.  

2. Nyt fra elevråd 17.05 - 17.15 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 

Der har været en henvendelse fra skoletandlægen omkring indholdet i Arla-automaten. Skoletandlægen ønsker at indholdet drøftes. 
Automaten giver nogle udfordringer i forhold til at fremme frugt og grøntsager i forbindelse med mellemmåltiderne. Det har hidtil været 
elevrådene, der vælger udvalget i automaterne. Magnus og Dorthe går i dialog med tandplejen omkring indholdet.  

3. Nyt fra ledelse 17.15 – 17.30 Information Indeklima – Havepladsvej  

 

 
Mødedato: 24. februar 2020  

Mødetid: 17.00-19.30 
Mødested: Distriktskontor Havepladsvej 177 

Indkaldt af: Lene Jørgensen/Magnus te Pas   
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Referat/ 
Handling 

Nyansættelse:  

Der er er ansat en ny lærer på Afdeling Indre Ringvej, med opstart pr. d. 1. april 2020.  

Økonomimøde ved Forvaltningen: 

Magnus og Anders var til møde ved Forvaltningen i sidste uge omkring Kirstinebjergskolens økonomi. Der var ingen anmærkninger til 

økonomien og bolden ligger nu ved Forvaltningen.  

Analyse af læringsmiljøet ved Kirstinebjergskolen: 

Der er nu iværksat et arbejde omkring udviklingen af pædagogiske læringsmiljøer i Kirstinebjergskolen. Hvad skal der til for at lave et godt 

undervisningsmiljø. Tidsplanen indbefatter tre workshops, hvor lokalsamfundet/fritidsbrugerne, forældrene og medarbejdere og elever vil 

blive inddraget. Anbefalingerne skal danne grundlag for politikkernes beslutning omkring udviklingen af Kirstinebjergskolen. Fokus vil 

indledningsvis være på basisafdelingerne, men arbejdet omkring Afdeling Havepladsvej fra 2019 vil blive inkluderet i den samlede analyse af 

Kirstienebjergskolen. Analysen skal være klar før sommerferien.  

Indeklima på Afdeling Havepladsvej: 

Der var flere aktører i spil, men valget faldt på Mobilehouse. Skitsetegning blev gennemgået på mødet. Pavillonerne indeholder 4 klasselokaler 

på lidt over 70m2, 2 grupperum samt 8 toiletter. Alle lokaler lever op til gældende krav til indeklima, lys mm. Pavillonerne vil blive placeret på 

sportspladsen op langs parkeringspladserne. 

4. Kvalitetsrapport 

2019-20 

17.30 - 18.30 Information Proces Skolebestyrelsen kommer med input til 

kvalitetsrapport. Pt. Er materialet ikke 

modtaget fra forvaltningen endnu, men 

har fået lovning på materiale inden 

Input til kvalitetsrapport fra bestyrelse 
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weekenden. Det bliver sendt ud som bilag 

så snart skolen modtager det.  

(bilag følger) 

 Gennemgang af kvalitetsrapporten og drøftelse herom. Skolebestyrelsen ser i særdeleshed en udfordring i at kunne leve op til 2025-

målsætningen om fuld kompetencedækning, når der ikke er midler til videreuddannelse. Forvaltningen har dog en pulje hertil, men det er 

skolen, der betaler timerne og vikardækningen når en medarbejder er på uddannelse. Det udfordre Kirstinebjergskolen, når økonomien i 

forvejen er presset. Kompetencedækningen bliver udfordret i at det i nogle tilfælde er vigtigere at man har et velfungerende team omkring 

klassen, fremfor en kompetencedækning på 100%.  

Lærer / pædagogsamarbejdet er blevet tilpasset og vi er blevet mere skarpe på samarbejdet mellem lærer og pædagoger. Blandt andet er 

store dele af pædagogernes UUV timer blevet puljet og bliver brugt til blandt andet trivselsweekender mm. Tankerne herom er tiltænkt at 

blive en del af den nye skemastruktur, der vil blive rullet ud til skoleåret 2020/2021.  

Der skal udfærdiges en udtalelse fra skolebestyrelsen omkring kvalitetsrapporten. Her vil der blandt andet blive peget på den manglende 

økonomi til kompetenceudvikling i forbindelse med kompetencedækningen ved skolen. Skolebestyrelsens medlemmer bedes fremsende 

kommentarer til Magnus senest d. 27. februar 2020.   

5. Dialogmøde 18.30- 19.00 Dialog Tanker og kommentarer til opfølgning på 

fællesrådsmøde med politiker. 

Skal der rettes henvendelse til 
politikere omkring økonomi som der 
blev snakket om på mødet? 

 Drøftelse omkring dialogmødet. Her blev der udtrykt skuffelse over fremmødet.  

6. Økonomiskriv 19.00 - 20.00 
 

proces/beslutning Bestyrelsen besluttede på sidste møde at 

det ikke er acceptabelt at drive skole for 

den økonomi der er stillet til rådighed. Der 

er ca. 3. millioner i underskud fra start, og 

der kan ikke peges på besparelser. Derfor 

At færdiggøre skriv inden afsendelse. 
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blev det besluttet at skrive et skriv til 

forvaltning/politikere 

 Den fremsendte skrivelse blev gennemgået. Skrivelsen beskrive Kirstinebjergskolens økonomiske situation, herunder en beskrivelse af 

udfordringerne med hensyn til at få budgettet for 2020 til at hænge sammen. Skrivelsen blev blandt andet brugt i forbindelse med Magnus og 

Anders økonomimøde ved forvaltningen d. 20. februar 2020.    

Skolebestyrelsen vil udfærdige deres egen skrivelse, der fremsendes til det politiske niveau. Skrivelsen udfærdiges senere på ugen. Lene er 

tovholder.  

Pipeline Digitaldannelse – evt. Charlotte M. 

Åben skole - rygsæk 

 

 

 


