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Skolebestyrelsesmøde    

               

Ordstyrer: Brian Hansen 

Forplejning: ja 

Deltagere: Deltagere:  
Brian Hansen, Anders Gahner Krogsgaard, Magnus te Pas, Stephan Raahede Kristiansen, Lone Kleemann, Claus Hansen, Michael Thomsen,  
 

Afbud fra: Dorthe Dall Kristensen, Lawrence Edward Arnold, Povl Wichmann, Jeanette Husted Christoffersen, Jakob Langkjær, Jesper Strøager. 
Fraværende uden afbud: Mikkel Møller Hansen, Nikolai Willadsen. 

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 

Referatet godkendt med kommentar fra Brian Hansen og Dorthe Dall Kristensen. 

2. Nyt fra elevråd 10 min 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 

Intet nyt. 

3. Nyt fra ledelse 17.15 – 17.30 Information Chromebooks – aftale omkring 

data  

 

 

 

 
Mødedato: 6. februar 2020  

Mødetid: 17.00-20.00 
Mødested: Distriktskontor Havepladsvej 177 

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

Nationale test er til drøftelse på Christiansborg og muligheden for at testen bliver sat på stand by foreligger.  

Opstart på skoleårets planlægning er iværksat.  

Legepladspuljen er blevet frigivet og her er Afdeling Indre Ringvej, Afdeling Bøgeskovvej og Afdeling Havepladsvej blevet prioriteret.  

4. Skimmelsvamp sag 

Havepladsvej 

17.30 - 18.15 Information + 
Proces 

Opfølgning på sag omkring skimmelsvamp, 

samt nyeste information  

 

Opdatering på information og 
handlinger. 

Referat/ 
Handling 

Der blev afholdt forældremøde d. 27. januar, hvor forældre blev orienteret om situationen. Indledningsvis blev 5 lokaler lukket af. Efterfølgende 
er der blevet lukket op for det ene lokale. Undersøgelser af jordforhold viser at det kælderetagen ikke kan udtørres. Derfor vil tre af lokalerne 
ikke blive taget i brug igen. De resterende lokaler har fået monteret dampspærre i forbindelse med nyt gulv og kan derfor fortsat anvendes til 
undervisning. Rambøll laver nu en undersøgelse af, hvad der skal til for at udbedre forholdende vedr. underetagen.   
Der vil blive etableret fire klasselokaler i pavilloner. Pavilloner vil være på plads efter påske.  
Skolebestyrelsens holdning til fremtiden for afdeling Havepladsvej vil blive drøftet på næst kommende skolebestyrelsesmøde.  

5. Økonomi - KBS  

 

18.15 – 19.00 Information + 
beslutning 

Opdatering på Økonomi. Økonomiudvalget 

har været budgettet igennem, vi kigger 

budgettet igennem, og kommer med 

skolens kommentarer.  

 

Godkendelse af budget!  
 

Referat/ 
Handling 

Økonomien blev gennemgået.  
Der forventes et underskud på 2,8 mio. for indeværende år. Her er evt. afbetaling af underskud fra 2018 og 2019 ikke medindregnet.  
Underskuddet genereres blandt andet grundet et underfinansieret Grunde og bygninger, samt forventede yderligere visiteringer af elever til 
Frederiksodde.  

6. Kvalitetsrapport 

2019-20  

19.00 - 19.30 Information / 
proces 

Skolebestyrelsen kommer med input til 

kvalitetsrapport. Pt. Er materialet ikke 

modtaget fra forvaltningen endnu, men 
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 har fået lovning på materiale inden 

weekenden. Det bliver sendt ud som bilag 

så snart skolen modtager det.  

(bilag følger)  

Referat/ 
Handling 

Punktet udsættes til næste møde.  

7. Dialogmøde 19.30 – 20.00 Dialog Efterfølgende dette møde er der 
dialogmøde med børne og unge udvalget. 
De vil gerne tale forældresamarbejde og 
emner som vi ønsker diskuteret.  
 

Dialogmøde 20.00 - 21.00  
 

Referat/ 
Handling 

Det vil primært være Kirstinebjergskolens økonomi, der ønskes drøftet under mødet.  

8.  Evt.      

Referat/ 
Handling 

Iab.  
 

Pipeline Digitaldannelse – evt. Charlotte M. 

Åben skole - rygsæk 

Workshop omkring trivsel 

 

 


