
Skolebestyrelsesmøde nr. 14 

Dagsorden og Referat 

Dato: 21/1 2020 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.00  
Dirigent: Gry Sjøqvist Krogh Paulsen 

Til stede:  
Bagga Bjerge, Klaus Kalsmose Jakobsen, Carsten Gad Rasmussen, Michale Bøje, Gry 
Sjøqvist Krogh Paulsen, Mathias Novrup Henriksen, Trine Asmussen. Kjeld Kromand og Mette 
Birk Munthe 
 
Elevrepræsentanterne Bertram Bisbo og Anna Kirsten Heiselberg Andersen deltager fra punkt 
1 og frem. 
 
Afbud: Trisia Hartvigsen Larsen, Birgitte Schacksen 

Dagsorden: 
Hvad handler punktet om, og er der særlige ansvarlige, 
gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

Tid Afvikling af punkter 

Formidling:  
Til hvem,  
af hvem  

og hvordan? 

1. 

Forslag til trafikpolitik (D) 
Gæster: Lærere Jan Kolling og Sille 
Dalsgaard Nielsen 
Bilag: Forslag til trafikpolitik  

19.00 – 19.20 

Jan Kolling og Sille Dalsgaard Nielsen fremlægger forslag 
til en trafikpolitik for Kragelundskolen. En trafikpolitik kan 
give mulighed for at søge en pulje penge til sikring af bedre 
skoleveje og forskellige initiativer i forhold til at sikre, at 
flere børn vil cykle til skole. 
Det bør fremgå tydeligere af politikken, at der arbejdes 
målrettet på at få flere elever til at cykle i skoletiden (fx ind 
til midtbyen), og en kortlægning af, hvor der er trafikkritiske 
steder i skolens distrikt. 
Bestyrelsen påpeger, at det er vigtigt med en afklaring af 
trafikpolitikken snarest muligt, så det kan meldes ud til nye 
forældre, når der er info vedr. 0.klasse + evt. 
forældremøder i starten af skoleåret 2020/2021. 
Bestyrelsen laver en forhåndsgodkendelse til 
trafikpolitikken og senest om 14 dage sendes forslag til evt. 
ændringer – forslag kan sender til Kjeld eller Mette, der 

Formidling til 
lærere og 
pædagoger 
d. 18/2-20 



videresender til Jan og Sille. Trafikpolitikken drøftes 
derefter på lærer-/pædagogmøder i februar 2020. 

2. 

Forventninger til skolebestyrelsesarbejdet 
(D)  
– herunder rammerne for bestyrelsesarbejdet 
(praktiske og lovgivningsmæssige) 
Bilag: Forretningsorden 
Bilag: Skolebestyrelsens arbejde 

19.20 – 19.40 

Kjeld gennemgår retningslinjer for en skolebestyrelses 
arbejde, samt den vedtagne forretningsorden for 
skolebestyrelsen på Kragelundskolen. 
Ønsker fra skolebestyrelsen fra mødet i december 2019 
koncentrerer sig om ønske om ’inddragelse, åbenhed og 
budget’. Kjeld gennemgår herefter forslag til rammer og 
struktur for skolebestyrelsens fremtidige arbejde. 

- Dirigent er med til at planlægge møderne 
- Prioritering af punkter til dagsordenen – hvad skal 

der fokuseres på – kriterier/teammøder. 
- Ad hoc og permanent udvalgsarbejde 
- PowerBreaks 

Evaluering af møderne. 
En halv time før næste bestyrelsesmøde kl. 18.30 d. 26/2 – 
mødes valgte bestyrelsesmedlemmer til afklaring af 
ovenstående forslag, så der kan tages en beslutning på 
bestyrelsesmødet samme dag i forhold til rammer og 
arbejdsgange vedrørende skolebestyrelsesarbejdet. 
 

 

3. 

Udtalelse vedr. udkast til kvalitetsrapport 
på 6-18 årsområdet (D+B) 
Bilag: Høringsbrev 
Bilag: Obligatoriske oplysninger i 
kvalitetsrapporten for folkeskoler 2020 
Bilag: Kvalitetsopfølgning 6-18 årsområdet 

19.40 – 20.15 

Der er udsendt en kommunal kvalitetsrapport for 6-18 års 
området i 2020. Det er svært at forholde sig til rapporten, 
fordi den gælder hele kommunen. Det giver mere ejerskab, 
når rapporten viser tal fra den enkelte institution. 

- Tallet for andelen af elever, der mener, at 
undervisningen giver dem lyst til at lære mere er 
faldende. Det vækker bekymring. 

- Bekymrende at de årgange, der ligger lavt i 
nationale test, også ligger lavt de efterfølgende år. 

- Uenighed om de nye regler for registrering af 
fravær. 

- Det er spild af tid at skulle forholde sig til en 
kommunale rapport 

- Vigtigt at de fremtidige rapporter har en form og et 
indhold, der er brugbart. 

 



Klaus udarbejder et høringssvar. 

4. 

Skolens nye værdiregelsæt (D) 
Bilag: Forslag til værdiregelsæt 

20.15 – 20.30 

Kjeld gennemgår lovgivningen vedrørende værdiregelsæt. 
Skolens værdiregelsæt skal vedtages ved starten af hvert 
skoleår. 
Bestyrelsen gennemlæser udkastet til værdiregelsættet, så 
det kan godkendes til bestyrelsesmødet d. 26/2. 
Tjek bl.a. afsnit 1 og 2 under punktet ’Arbejde i fredstid’ – s. 
9. Det skal leve op til den levede virkelighed på skolen. 

 

5. 

Lokale beslutninger i forhold til den 
kommunale styrelsesvedtægt (B) 
Bilag: Forslag til ny styrelsesvedtægt for 
bestyrelsen 20.30 – 20.45 

Styrelsesvedtægterne godkendes, så der fortsat er en 4-
årig valgperiode. Punktet vedrørende valg af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer fra lokalområdet – tilføjes et ’Hvis 
muligt….’  
Punktet vedrørende ’principper for samarbejde med lokale 
aktører’ fjernes. Klaus giver Kjeld besked, hvis han kan 
finde dette princip, der burde være vedtaget i 2015. 

 

6. 

Næste møde (B) 

20.45 – 20.50 

Valg af dirigent: Klaus 
Punkter: 

- Godkendelse af værdiregelsæt – skal det 
offentliggøres nu eller først til august 2020? 

- Rammerne for bestyrelsens fremtidige arbejde 
 

 

7. 

Meddelelser (O) 

20.50 – 20.55 

Der har været ansættelsessamtaler til et barselsvikariat til 
dansk og billedkunst fra snarest muligt. Den foretrukne 
kandidat tilbydes jobbet i morgen d. 22/1. 
 
Kjeld har modtaget høringsmateriale vedr. Strategisk 
indeklimaplan – Gry og Michael laver et høringssvar. 

 

8. 

Eventuelt (O) 

20.55 – 21.00 

Bestyrelsen inviteres med til et pædagogisk arrangement 
tirsdag d. 28. januar fra 18.30-19.30, hvor personalet skal 
have en samlet information vedr. status på 
Kragelundskolen. 

 

Ordinære skolebestyrelsesmøder 2019-2020 
2020:  ons. 26/2, man. 23/3, tors. 30/4, tirs. 26/5 + SFO-forældreråd, tors. 18/6 (+ 

sommerspisning) 



Kommende dagsordenspunkter 
Punkt til foråret 2020: 
Principper for digitale vaner. Skal vedtages inden der udleveres Chrome Books til alle elever 
fra 2. klasse og op pr. 1. august 2020. 

 

 

Referent: Mette Birk Munthe 


