Bestyrelsesmøde nr. 2 - 2020
Vi afholder mødet på skolen i personalerummet.

Dagsorden og Referat
Dato: 23. september 2020
Sted: Personalerummet på skolen med afstand
Tidspunkt: 19:00 – 21:00
Mødeleder: Lotte

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

1.

2.

3.

Årshjul og datoer
Husk at tjekke datoer i bilaget og om I kan komme de
foreslåede datoer!
Bilag: Årshjulet
Revidering af skolens værdiregelsæt
Vi drøfter, om der skal laves afgørende ændringer i det
eller det kan rettes til nuværende skoleår og godkendes
direkte.
Bilag: Skolens værdiregelsæt
Budgetopfølgning
Bilag: Bilag fremsendes i begyndelsen af næste uge. Vi
blev desværre ikke klar til i dag, da vi havde planlagt
forberedelsen den dag, vi havde corona-udbruddet på
skolen.

Til stede: Klaus Kalsmose Jakobsen, Carsten Gad Rasmussen, Gry Sjøqvist
Krogh Paulsen, Adam Thomsen, Lotte Gaarskjær Brandt
Mathias Novrup Henriksen, Vibeke Astrup Rasmussen, Kjeld Kromand og Mette
Birk Munthe + Freddy Fisker og Katja Sølvsten Thomsen
Afbud: Michael Peter Bøje, Emil Kjeldal Markvardsen, Morten Svendsen
Fraværende: Markus Godette Skibsted

Tid

19:00 – 19:15

Referat

Udkast til årshjulet med datoer og indhold er
godkendt.
Klaus kontakter Morten i forhold til datoer.

19:15 – 19:30

Bestyrelsen godkender den nuværende udgave
under forudsætning af, at det tages op i skolens
MED-udvalg i indeværende skoleår med henblik på
en grundigere revision, der skal være færdig til det
kommende skoleår.
Administrationsleder Freddy Fisker gennemgår
budgetopfølgningsbilagene for bestyrelsen.

19.30 – 20.00

Budgettet for undervisningsdelen tegner godt, så
gældsafviklingen pågår som planlagt. Budgettet
passer godt til den virkelighed det skal dække.
SFO’ens budget justeres, så det akkumulerede
overskud kommer ned på 5%. Derfor laves der
nogle investeringer af inventar til SFO’ens lokaler.

Formidling:
Til hvem,
af hvem
og hvordan?

Udarbejdelse af budgettet for 2021 bliver forventet
opstartet i december 2020.

4.

5.

6.

Trivselsrapport og sundhedsmåling (50% besvarelse
pga. Corona epidemiens start)
Da skoleresultaterne ikke er valide, foreslås det at der
arbejdes med klasseresultaterne i klasseteamene i de
klasser, hvor undersøgelsen er gennemført.
Bilag: Ingen bilag

Forældrehenvendelse – forberedelse og
rammesætning af evt. drøftelse/arbejde
Hvordan får vi en god drøftelse af denne henvendelse?
Hvilke temaer til drøftelse udspringer af denne
henvendelse?
Hvilke data eller input ønsker bestyrelsen til drøftelsen?
Hvem skal involveres i denne drøftelse ud over
skolebestyrelsen?
Bilag: Henvendelse fra forældregruppe

Orientering om og kommentarer til 2 henvendelser op
mod sommerferien (lukket punkt) – eleverne deltager
ikke i dette punkt
1. Henvendelse til skolebestyrelse, Børn & Unge
chefen og direktøren fra 5.A’s forældre
2. Henvendelse til Børn & Unge chefen, direktøren og
Rådmanden fra 1.C’s forældre
Bilag:
Henvendelse fra 5.A’s forældre
Svar fra skolebestyrelsesformand til 5.A’s forældre
Svar fra skoleleder & skolebestyrelsesformand til 5.A’s
forældre
Svar fra Børn- og ungechef til 5.A’s forældre
Henvendelse fra 1.C’s forældre

20:00 – 20:05

Trivselsrapporten fra 2020 sendes med ud med
referatet fra dette møde og tages op på næste
bestyrelsesmøde og sammenlignes med rapporten
fra 2019 og de drøftelser, vi havde sidste år i den
forbindelse. Der sættes fokus på de samme
punkter fra 2019 og 2020.
Resultaterne fra de klasser, der har svaret i 2020
er sendt ud til de konkrete klasseteams.
Udskolingsleder Katja Sølvsten deltager til dette
punkt.

20:05 – 20:35

Der er på skolen nedsat et udskolingsudvalg
(udskolingsleder og lærere), der skal arbejde med
udvikling af udskolingen i forhold til at blive
skarpere på, hvad vi står for på Kragelundskolen.
Der gives arbejdsro til dette udvalg. Katja kommer
tilbage til skolebestyrelsen med et oplæg, når
processen er længere fremme. Perspektiverne i
bilaget medinddrages i drøftelserne i
udskolingsudvalget.
De udsendte bilag er drøftet på mødet.

20:35 – 20:50

Svar fra Børn og ungechef til 1.C’s forældre
7.

Meddelelser (O)

20:50 – 20:55

Orientering om et nyvalgt medlems udtrædelse af
bestyrelsen og suppleantens indtræden.

8.

Eventuelt (O)

20:55 – 21:00

Intet

Ordinære skolebestyrelsesmøder 2020-2021
Kommende dagsordenspunkter

27/10 – 30/11 – 14/1 – 10/2 – 9/3 – 8/4 – 5/5 – 15/6

