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Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 5. december 2019 
 
Dirigent: Michael Peter Bøje 
 
Til stede: Bagga Bjerge, Trisia Hartvigsen Larsen, Klaus Kalsmose Jakobsen, Carsten Gad Ras-
mussen, Birgitte Schacksen, Gry Sjøqvist Krogh Paulsen, Mathias Novrup Henriksen, Trine As-
mussen. Kjeld Kromand og Mette Birk Munthe 
 
Elevrepræsentanterne Bertram Bisbo og Anna Kirsten Heiselberg Andersen deltager fra punkt 3 og 
frem. 
 

 

1. Velkommen til Kjeld Kromand, ny skoleleder og Trisia Hartvigsen Larsen, nyvalgt 
forældrerepræsentant. 
 

2. Forventninger til samarbejdet mellem skole og skolebestyrelsen v. de forældre-
valgte  

 
Der laves en mentimeter undersøgelse i forhold forventninger til bestyrelsesarbejdet. 
De indsamlede data danner baggrund for en drøftelse på næste bestyrelsesmøde i for-
hold til, at alle i bestyrelsen bliver afstemt omkring det fremtidige arbejde. Det er vigtigt, 
at der aftales en form for, hvordan dette punkt skal behandles på næste møde, så alle 
er forberedte. (Data fra mentimeter vedlægges til referatet) 
 

3. Debat omkring børns brug af skærme v. Carsten  
Der er et ønske fra forældrerepræsentanterne om, at problematikken omkring for stort 
brug af skærme. 
Det drøftes, hvordan skole og forældre kan arbejde sammen om at give eleverne gode 
vaner ved brug af mobiltelefoner m.v.  
Gry har udarbejdet et forslag til et princip vedrørende brug af mobiler m.v. Vigtigt at 
skolen og bestyrelsen arbejder sammen om, at princippet kommer til at blive brugt i 
hverdagen. 
Der er forslag om, at der fx arrangeres et forældrearrangement for at klæde forældrene 
bedre på til at hjælpe og guide deres børn. 
Det er vigtigt, at bestyrelsen kender medarbejdernes holdning inden der træffes beslut-
ning om et princip. Gry sender materiale med baggrundsviden ud forud for det bestyrel-
sesmøde, hvor dette skal drøftes. Der skal afsættes lang tid til at drøfte dette til et be-
styrelsesmøde. 
Alle elever fra 2. klasse og op får udleveret en Chrome Book fra august 2020. 
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4. Næste møde  

Valg af dirigent: Gry 
Punkt vedr. justering af ’Styrelsesvedtægt for Kragelundskolen’ udskydes til januar 
Forventninger til bestyrelsesarbejdet 
Trafikpolitik – oplæg v. Jan Kolling 
Høringssvar til Trivselsmåling 2019 v. Klaus og Gry 

 
5. Meddelelser  

Budgettildelingsmodel:  Budgettet for 2020 deles op i to. Budgettet for de første syv måneder 
tildeles først og har betydning for indeværende skoleår. Budgettet for de sidste fem måneder 
tildeles først i uge 9 2020, da der laves en ny tildelingsmodel for skolerne i Aarhus Kommune i 
uge 9 2020. Der skal tages drøftelser vedr. budgettet på mødet i februar, så vi er forberedte på 
de eventuelle konsekvenser, der følger af dette. 
 
Der udleveres en Chrome Book til alle elever fra 2. klasse og opefter fra august 2020. Det er 
en byrådsbeslutning. 
 
 

6. Eventuelt  
Der skal laves et høringssvar vedr. kvalitetsrapporten og rammerne for denne. Der er svarfrist 
d. 20. januar 2020. Kjeld sender information om dette ud til skolebestyrelsen. Klaus har ansvar 
for at dette udarbejdes sammen med andre fra bestyrelsen. 

 
 

 
Ordinære skolebestyrelsesmøder 1920: Kl. 19 – 21:  
 

2020: tirs. 21/1, ons. 26/2, man. 23/3, tors. 30/4, tirs. 26/5 + SFO-forældreråd, tors. 18/6 (+ som-
merspisning) 

 
 
 

 
 

Referent: Mette Birk Munthe 


