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Skolebestyrelsesmøde    

               

Ordstyrer: Magnus te Pas 

Forplejning: Egen forplejning 

Deltagere: Deltagere: Jesper Strøager, Dorthe Dall Kristensen, Brian Hansen, Anders Gahner Krogsgaard, Magnus te Pas, Stephan Raahede Kristiansen, Povl Wichman, Hanne Kjeldsen, 

Claus Hansen, Lene Hansen. 

 

AFBUD fra: Jakob Langkjær, Jeanette Husted, Michael Thomsen. 
Fraværende uden afbud: Mikkel Møller Hansen, Nikolai Willadsen. 

Punkt nr. Emne 
 

Tid:  Type/proces:  Baggrund Formål:  

1. Status på Nødpasning 

og nødundervisning 

16.00 – 16.45 Information/diskus
sion  

Nødpasningen i Bøgeskov har haft under 
10 børn i de første to uger. Der er meget få 
afviste børn i nødpasningen. Det forløber 
stille og roligt der lave skolearbejde, og 
hygge. 
 
Nødundervisningen varetages af lærere, 
der er 3 niveauer: 
Indskoling – opgaver sendes til forældre på 
Aula, og videreformidles til elever 
Mellemtrin – opgaver sendes til forældre 
på Aula, og videreformidles til elever – 
samt digitale løsninger hvor det er muligt. 
Udskoling – digitale forløb, videochat, 
feedback, samtaler via google meet eller 
skype. 

Information 

 

 
Mødedato: 30. marts 2020  

Mødetid: 16.00-17.30 
Mødested: Online møde 

Indkaldt af: Brian Hansen/Lene Jørgensen/Magnus te Pas   
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Alle elever med sproglige vanskeligheder i 
forhold til DSA eller elever med dysleksi er 
kontaktet af deres vejleder eller 
kontaktlærer i forhold til hjælpemidler 
eller udfordringer. 
 
Elever eller familier som kan være 
udfordret socialt, er der specielt fokus på, 
og der er oprettet specielle forløb for 
enkelte elever.  
 
Der har under hele forløbet været 
mulighed for at kontakte 
lærere/pædagoger/ledelse og der er 
oprettet hotline hverdag fra 10.00 - 12.00 

Referat/ 
Handling 

Nødpasning: 
Afdeling Bøgeskovvej blev valgt til nødpasning, da der indledningsvist kun var børn fra Afdeling Bøgeskovvej.  
Til at starte med var der 3 børn i nødpasning sidst på denne uge regner vi med at være oppe på 14-15 børn. Nødundervisningen gennemføres 
af både lærere og pædagoger.  
Muligheden for at flytte nødpasningen fra Afdeling Bøgeskovvej til enten Indre Ringvej eller Høgevej, er blevet undersøgt. Det er ikke muligt for 
nærværende. Afdeling Bøgeskovvej vurderes dog godt at kunne håndtere det forventede øgede antal elever i nødpasning. Man opsplitter 
selvfølgelig børnene, så der maksimalt er 10 personer samlet. 
 
Hjemmeundervisning:  
Da eleverne fra 0. – 6.årgang ikke har devices udleveret, er vi afhængige af forældrenes støtte til at gennemføre undervisningen.  
Der er nogle børn, der har det svært. Eksempelvis DSA eller dysleksi-børn. De er alle blevet kontakte mhp. af sammensætte den bedste løsning 
for det enkelte barn.  
Byggerens personale har ca. 14 udsatte familier, som de er i kontakt med. Her bliver der blandt andet gået ture med børnene, så familien kan få 
et pusterum. 
Tilbagemeldingerne fra forældrene går både på, at der er for meget at lave samt for lidt. Det har vi søgt at justere til. Alle kæmper og gør det 
bedste de kan. Der er stor forskel på de enkelte familier, hvorfor der er stor fokus på at differentiere.  
I udskolingen er der elever, der i forvejen har svært ved skolen. De har det ekstra svært i øjeblikket. Her søger skolen at have ekstra fokus, via 



                                                                                                                                                                               Kirstinebjergskolen 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

daglige online møder, sms, telefonopkald mv.  
Der er en følelse af, af kontakten mellem skole og hjem fungerer bedst i udskoling. Her er kommunikationen også mere direkte mellem skole og 
elev, ligesom alle elever har devices udleveret, der er med til at gøre kommunikationen nemmere.  
I mellemtrin mangler man til tider en bedre og mere målrettet kommunikation. Der efterspørges en mere direkte kommunikation omkring det 
enkelte barn og ikke kun generel information. Generel information gør det svært at udlede, hvad der vedrører det enkelte barn og hvad der ikke 
gør. 
Der er fokus på at have kontakt til alle elever. De særligt udfordrede børn er vi ekstra opmærksomme på, både som skole men også i 
samarbejde med familieafdelingen. Her er tiltaget med Byggerens personale en af de metoder vi anvender, for at fastholde kontakten.  
Skolebestyrelsen ønsker et større fokus på kommunikation til mellemtrins og indskolingselever, hvor kommunikationen er lidt mere udfordret, 
da børnene ikke har devices udleveret. Alle børn kunne have brug for kontakt. Magnus undersøger hvilke muligheder der er.  
 

2. Afgangsprøver 

sommer 2020 

16.45 - 16.55 Information Informationen er meget sparsom indtil 

videre, men kan findes på: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-

fokus/information-til-

uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-

covid-19/spoergsmaal-og-

svar/grundskolen 

Skolerne er lukket fra mandag den 16. 

marts og i foreløbigt til og med den 13. 

april 2020. Lukningen strækker sig derfor 

ikke på nuværende tidspunkt ind i 

perioden for afholdelse af folkeskolens 

afgangsprøver. 

Hvis det bliver aktuelt, vil blive sikret en 

løsning, så alle kan få deres eksamen og 

dermed grundlaget for videre uddannelse. 

Her vil der blive taget størst muligt hensyn 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
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til, at tiltagene ikke giver eleverne ringere 

vilkår, end de ville have haft i det 

almindelige forløb. 

Der vil ikke blive meldt yderligere ud før 

man kender varigheden af forløbet. 

Referat/ 
Handling 

Indtil der kommer en anden melding fra Undervisningsministeriet, følger vi de allerede gældende principper for eksamener. Vi er dog klar til at 
tilpasse os en ny situation. Så snart der kommer en udmelding fra Undervisningsministeriet vil skolebestyrelsen blive orienteret.  
Den store udfordring i øjeblikket er udtrækket i forhold til eksamener for 9. årgang. Alt er fortsat i spil, hvorfor undervisningen ikke kan 
koncentreres på nuværende tidspunkt. Undervisningsministeriet er orienteret omkring netop denne udfordring.  

3. Økonomi - og 

handling KBS 

16.55– 17.15 Information/diskus
sion 

Økonomien er status quo, der er ikke sket 

mere siden sidst. MT har haft kontakt med 

den nye direktør, som er orienteret. Alt 

ligger stille grundet covid-19. 

Skolebestyrelsens skriv – hvor langt er 

det? 

Status - økonomi - ligger ned grundet 

Covid-19 

 

 

Referat/ 
Handling 

Magnus har været til møde med den nye direktør – Peter Michael. Han er nu fuldt ud orienteret omkring økonomien og udfordringerne i 

distriktet. Han havde fuld forståelse for skolebestyrelsens beslutning om ikke at ville godkende budgettet.  

Skolens økonomi har ikke prioritet fra Forvaltningens side i øjeblikket. Derfor er alle møder i den forbindelse er udskudt. Man ved dog, at 

Kirstinebjergskolen vil generere et underskud. 1. Budgetopfølgning er fremsendt til Forvaltningen, hvoraf det fremgår at Kirstinebjergskolen 

forventes at vil generere et underskud på omkring 3,2 mio.   
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Skolebestyrelsen arbejder fortsat på et skriv til Forvaltningen/politikkerne, hvor udfordringerne i distriktet, herunder Kirstinebjerskolens 

økonomi vil være omdrejningspunktet.  

LMU agter også at udfærdige et skriv, der vil blive fremsendt efterfølgende. Her agter LMU at bakke op omkring skolebestyrelsens skriv.  

Hvad sker der med underskuddet vi kommer til at generere i år? Sidste år (2019) fandt Forvaltningen nogle penge, der minimerede vores 

underskud. Man er klar over, at der er en udfordring, man ved bare ikke hvad man skal gøre ved det endnu. Alle skolerne ønsker flere penge. I 

sidste ende, kan Kirstinebjergskolen komme til at ”hænge” på underskuddet og vil skulle afdrage. Det vil betyde nogle kraftige besparelser 

fremadrettet. Denne problematik kunne medtages i skolebestyrelsens skriv til Forvaltningen/politikkerne.  

SFR møde d. 18. marts blev aflyst. Her skulle fordelingsnøglen mellem almen og specialskole have været drøftet. Magnus sidder i 

arbejdsgruppen. De sidste to møder i arbejdsgruppen er desværre blevet aflyst, så Magnus kender ikke status her på.  

Skolebestyrelsen vil gennemføre et online møde, hvor skrivelsen til Forvaltningen/politikkerne vil blive færdiggjort. Lene og Brian er ansvarlig.  

Der etableres en høre/tale-klasse på afdeling Høgevej fra skoleåret 20/21. På grund af manglende pladser til børnene i andre tilbud etableres 

dette tilbud hos os. Tilbuddet er finansieret af Forvaltningen.  

0. klasseprojektet på Afdeling indre Ringvej fortsætter i det nye skoleår. Det betyder at både 0. klasse og 1. klasse vil have ekstra normering. 

Helt præcis vil de to 0. klasser og de to 1. klasser være normeret som tre klasser på hver årgang.  

4. Evt. 17.15 - 17.30 Opmærksomhedsp
unkter 

  

Referat/ 
Handling 

I skolebestyrelsesvedtægterne skal der være en valghandling i forhold til at få en repræsentant fra Afdeling Høgevej. Afdelingsrådet kan blive 
bedt om at ”prikke” nogle på skulderen, som der så efterfølgende vil være valg iblandt til skolebestyrelsen.  
Skolebestyrelsen agter at mødes online igen efter påske, for at følge op på skrivelsen og en eventuel forlængelse af skolens lukning.  
Kommende online møde vil fremadrettet være fra tidligst kl. 1615.  

 

 


