
 
 
kra@aaks.aarhus.dk 

Højbjerg, 08-11-19 

SB-møde nr. 10 

Tid: tirs. d. 20/8 2019 kl. 19.00 -21.00 

Sted: Personalerummet 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Elevrepræsentanterne er ikke valgt endnu 
 
Tilstede: Klaus Kalsmose Jakoben, Carsten Gad Rasmussen, Birgitte Schacksen, Bagga Bjerge, 
Gry Sjøqvist Krogh Paulsen, Michael Bøje Petersen, Mathias Novrup Henriksen, Lene Mols og 
Mette Birk Munthe 
 
Afbud fra: Trine Asmussen 
 
Oplæg ved læsevejledere Anni Hensel og Christina Bisgaard 
 
Dirigent: Bagga Bjerge 
 

 

1. Oplæg om ordblindhed /Anni og Christina 20 min. 
Kragelundskolens læsevejledere, Anni Hensel og Christina Bisgaard fortæller om, hvordan vi 
arbejder på Kragelundskolen med elever, der har dysleksi. 
Forældrerepræsentanter byder efter oplægget ind med forslag til, hvordan skolen kan blive 
bedre til at inddrage forældrene til ordblinde børn – fx indbyde forældre til ordblinde børn til en 
fælles forældreaften, så de ikke står alene med at kunne støtte deres barn. 
 

2. Høring om byrådsindstilling om justering af folkeskolereformen samt revideret 
styrelsesvedtægt for skolerne.  
Forslag til udtalelse udarbejdes af udvalg den 15. august og er sendt ud til resten af be-
styrelsen. Bestyrelsen godkender forslaget til høringssvar – MO sender det videre. 
Der spørges ind til muligheder for at evaluere reducering af skoledagen for 4.-9. kl. – 
den bruges pt. til to-lærer timer på Kragelundskolen, men ressourcerne kan også bru-
ges på andre måder – fx specifikke indsatser til udvalgte elever eller åben skole. Da 
det er op til den enkelte skole at forvalte og vælge om den vil udnytte muligheden for at 
reducere skoleugen med 2 timer om ugen for 4.-9. klasse. 
 

3. Nedsættelse af udvalg i skolebestyrelsen for skoleåret 1920 / Dirigenten 20 min 
I skoleåret 1920 har vi følgende udvalg:  
Byggeudvalg: Carsten 
Kostudvalg: Carsten 
Ansættelsesudvalg: Birgitte, Carsten, Gry, Klaus + ledelsen 
Principudvalg: Gry, Bagga og Klaus 
Trafikudvalg: Carsten, Michael (og Freddy) 
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4. Årsplan  

Der er udsendt et udkast til et årshjul for skolebestyrelsens arbejde, som er gennem-
gået og godkendt på mødet. Der kan komme ændringer i løbet af året. 
Forslag til punkter i løbet af året: 

• Etik/regler for brug af mobiltelefoner eller Smartwatches 

• Undersøgelse af elever, der forlader udskolingen – hvor mange handler det om, 
og kan det evt. forebygges? 

• Andre undersøgelsesområder af skolen – hvad vil vi være nysgerrige på?  
o Fx brug af vikarer – har det nogen betydning for elevernes læring? 

• Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 
fællesskaber 

 
5. Næste møde / Dirigent / 10 min 

Afbud fra Carsten 
Valg af dirigent:  Gry 
Punkter til næste møde:  

• RULL,  

• Trivsels- og sundhedsundersøgelse 2019 – vol.1  

• Hvad siger vi, når vi får henvendelser fra andre forældre? – fx udgangstilla-
delse? 

• Forretningsordenen – valgperioder til skolebestyrelsen 2-årig eller 4-årig? Sup-
pleringsvalg til bestyrelsen. 

 
6. Meddelelser 5 min. 

Formand, Skole, SFO, elevråd 
Skole: Lene Mols går på pension pr. 1/11-19, to lærere har sagt op pr. 31/8 og 30/9 - der skal 
ansættes snarest. Der er desuden et barselsvikariat fra midten af november. 
Fire lærere er pt. langtids-/deltidssygemeldte – de dækkes ind med faste vikarer. 
 
Orientering om RULL-processen: Der er lavet tegninger for ombygninger og tilbygninger til 
håndværk og design lokale, klublokaler + to klasselokaler. Lyseng Fritidsklub skal flytte ind på 
skolen fra udgangen af 2020. Projektet er klart til at blive sendt i udbud. Der indkaldes til en in-
formationsaften til interesserede forældre. 
 
Skolen lejer igen i år lokaler på L.A. Rings Vej, som kan bruges til bevægelse og andre aktivite-
ter i løbet af skoledagen. 
 
Formand: Der mangler et forældrevalgt bestyrelsesmedlem, da begge suppleanter har sagt fra. 
Der skal laves et suppleringsvalg til bestyrelsen. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde. 

  
7. Eventuelt 5 min.  

Skole og Forældre har indkaldt til deres årlige generalforsamling i Nyborg. 
 
Ordinære skolebestyrelsesmøder 1920: Kl. 19 – 21:  
2019: Tirs. 20/8, ons. 2/10, man 4/11 + SFO’s forældreråd, tors 5/12 (+ julefrokost), 
2020: tirs. 21/1, ons. 26/2, man. 23/3, tors. 30/4, tirs. 26/5 + SFO-forældreråd, tors. 18/6 (+ 
sommerspisning) 

Referent: Mette Birk Munthe      


