
Bestyrelsesmøde nr. 16 

Dagsorden og Referat 

Dato: 14. april 2020 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Kjeld 

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

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

Tid Referat 

Formidling:  
Til hvem,  
af hvem  

og hvordan? 

1. 

Punkt 1: Timefordelingsplan 
Bilag: Forslag til timefordelingsplan 

19:00 – 19:30 

Skolebestyrelsen spørger ind til lektionsfordelingsplanen – 
vil gerne have uddybet planer for inklusion, da de er 
bekymrede for, at der skæres for meget i 
inklusionstimerne. Ledelsen redegør for planer for øget 
fokus på inklusion i det kommende skoleår. Det er bl.a. i 
oplægget at skoledagen forkortes for de yngste klasser, så 
der vil være flere timer med to voksne i klassen. Desuden 
er det ledelsens vurdering, at det vil give færre konflikter 
mellem børnene, når de ikke bliver helt så trætte gennem 
en lang skoledag. 
 
Skolebestyrelsen godkender den lektionsfordelingsplan, 
der er sendt ud i bilag før mødet. 

 

2. 
Punkt 2: Regnskab 2019  
Bilag: Økonomisk genopretningsplan 19:30 – 19:40 

Bestyrelsen godkender regnskabet for 2019 for skolen og 
for SFO’en (dog med en opmærksomhed på at 
overskuddet i SFO’en ikke må være højere end 5 %) 

 

3. 
Punkt 3: Godkendelse af budget 2020  
Bilag: Økonomisk genopretningsplan 

19:40 – 20:25 
Der er positive meldinger i forbindelse med tildeling af 
penge til byggeprojekter som følge af Coronakrisen. Vi har 

 



fået tildelt penge, så lokalerne i Østfløjen også kan blive 
renoveret i forbindelse med byggeriet af klublokaler. 
Det har været godt at der forud for budgettet har været 
holdt møder i et budgetudvalg med deltagelse af 
medlemmer fra bestyrelsen, medarbejderrepræsentanter, 
Freddy og Kjeld. Der er blevet gået i detaljer i 
budgetudvalget, så bestyrelsens repræsentanter er godt 
inde i tallene. Freddy tilbyder gennemgang af budgettet til 
de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker det inden næste 
tilpasning af budgettet senere på året. 
 
SFO’en skal bruge af det overskud, der er genereret der. 
Der må max være 5% i overskud, når regnskabet gøres op. 
Det bør drøftes på et kommende bestyrelsesmøde, 
hvordan pengene bruges bedre i SFO’en, når SFO-
forældrerådet også deltager. 
 
Bestyrelsen godkender både budgettet for skolen og SFO. 

4. 

Punkt 4: Status på situationen omkring 
skolelukningen 
Bilag: Intet 

20:25 – 20:45 

Mens skolerne har været lukkede har Kragelundskolen 
været nødpasnings SFO. Pædagogerne har løst opgaven 
til UG. 
 
Kjeld redegør for den opgave, vi som skole har fået i 
forhold til at genåbne skolen med start fra 15. april. 
Det har været positivt med online-support fra 11-12 den 
første uge. Det giver forældrene mulighed for at få stillet de 
spørgsmål, de måtte have. 
Randi redegør for tilbagemeldingen vedr. SFO-behov, så 
personaleressourcerne bruges bedst muligt. 
Det var en fornøjelse at være på skolen i dag tirsdag – 
lærerne og pædagogerne tager opgaven på sig i denne 
underlige situation. 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at de elever der undervises 
hjemme (6.- 9. klasse) skal logge ind om morgenen og ved 
afslutningen af skoledagen. Der er behov for en struktur, 
der understøtter dem – især nu hvor flere forældre igen 

 



skal på arbejde uden for hjemmet. Ledelsen afventer en 
revideret udgave af bekendtgørelsen om nødundervisning 
fra Undervisningsministeriet. Derefter tages der stilling til, 
om der skal revideres i procedurerne på Kragelundskolen. 
 

5. 

Punkter til næste møde (B) 

20:45 – 20:50 

Mødet d. 26/5: Budget for SFO sammen med SFO-
forældrerådet. 
 
Opfølgning vedr. inklusionsindsats på Kragelundskolen for 
kommende skoleår. Bestyrelsen vil gerne repræsenteres i 
et inklusionsudvalg – evt. Trisia. 

 

6. Meddelelser (O) 20:50 – 20:55   

7. 

Eventuelt (O) 

20:55 – 21:00 

Klaus orienterer om henvendelse til Martin Østergaard, 
direktør i B&U vedr. skolens økonomi. Klaus har fået en 
opringning fra en journalist fra Stifttidende i forbindelse 
med denne henvendelse. 
 
Bagga spørger til kommunikation til skolens forældre vedr. 
den økonomiske situation. 

 

Ordinære skolebestyrelsesmøder 2019-2020 (20/4) tors. 30/4, (18/5) tirs. 26/5 + SFO-forældreråd, (9/6) 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. 

 


