
Bestyrelsesmøde nr. 6 – 2021 
Vi afholder mødet på Teams. 

Link til mødet: Klik her for at deltage i mødet 

Dagsorden og Referat 

Dato: 25. februar 2021 
Sted: Teams online – se link ovenfor 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Michael 

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

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.  

Forslag til lektionsfordelingsplan (D og B) 

- Evt. muligheder for svømmeundervisning 
- Status på ressourcer til inkluderende 

fællesskaber (AKT-timer, to-voksentimer, 
specialcentertimer og dansk som 
andetsprogstimer) 

Bilag: Lektionsfordelingsrapport 

19.00 – 19.30 

Lektionsfordelingsplanen for klasserne er den samme som i 
indeværende skoleår. 
Ledelsen har været i kontakt med Lyseng Svømmeklub i 
forhold til at undersøge muligheden for svømmecamps, som 
erstatning for den almindelige svømmeundervisning. Der er 
positiv stemning for dette i bestyrelsen. 
Ledelsen arbejder videre med skoleårets planlægning og 
fremlægger et forslag til en konkret fordeling af det samlede 
antal lektioner – både til fagene + 
støtteundervisning/AKT/DSA og to-lærertimer på det næste 
bestyrelsesmøde. 

 

2. 

Fremlæggelse af skolens regnskab for 2020 
og vedtagelse af budget 2021 (D og B) 

Bilag: Bilag fremlægges på mødet 

19.30 – 20.00 

Freddy gennemgår regnskabet for 2020 og budgettet for 
2021. 
Regnskabet for 2020 viser et overskud på 977.634 kr., der 
skal bruges til at afvikle den gæld, der var resultatet af 
regnskabet i 2019. 
Der er udarbejdet et budget for 2021, der skal give et 
overskud på 556.125 kr., der også skal bruges til 
gældsafvikling. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE4OTc5N2ItZTFiZC00OTBkLTkzMzgtMDY1Y2QzZDg1NmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%22a87a98b1-e902-487e-9383-a1c5e7527f2f%22%7d


SFO har over de sidste år akkumuleret et overskud, der er 
over 5% af det samlede budget. Der er derfor brugt penge på 
vedligeholdelse/renovering af lokaler i Vestfløjen. 
Der er færre børn i SFO’en, da der er færre klasser på 
årgangene (i skoleåret 20/21 er der tre klasser på 0. og 1. 
årgang), hvilket betyder en nedgang i de tildelte midler. 
Til kommende bestyrelsesmøde skal der kigges på evt. 
mulighed for at afvikle lejrskoler i det kommende skoleår. Der 
skal laves en konkret beregning på, hvad det vil koste at 
sende en årgang af sted. 
På baggrund af ønsket om en beregning for afholdelse af 
lejrskoler, godkender skolebestyrelsen ikke budgettet for 
2021 i denne omgang. Der indkaldes til møde i 
budgetudvalget inden næste bestyrelsesmøde. Der 
udsendes en budgetrapport til bestyrelsen. Det undersøges 
endvidere om der kan ændres på gældsafviklingsperioden, 
og en sammenligning mellem den samlede lønsum til 
undervisning før og efter besparelsen fremlægges og 
kommenteres. 

3. 

Vedtagelse af følgende principper: (D og B) 

1. Princip for undervisningens organisering 
2. Princip for fællesarrangementer for 

eleverne i skoletiden 
3. Princip for arbejdets fordeling mellem 

lærerne 

Bilag: Princip 1, 6 og 8 i dokumentet: ”Principper 
på Kragelundskolen samlet”.  

20.00 – 20.30 

Princip for undervisningens organisering er vedtaget af 
bestyrelsen 25.02.21 
 
De to øvrige principper udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 

4. 

Corona og nødundervisningen (O og D) 

Bilag: Forældreinformationen på AULA fra d. 2. 
januar 2021 + meddelelse om ændring af fly-in 
tidsrum. 

20.30 – 20.45 

5.- 9. årgang kommer ikke tilbage på skolen pr. 1/3. Der er 
dog åbnet op for muligheden for at læreren kan mødes med 
grupper af fire elever med særligt henblik på fremme af 
trivsel. 

 

5. 

Siden sidst 

- Hovedrengøring 
- Inkluderende fællesskaber - status 

Bilag: Ingen 
20.45 -20.50 

Der er gjort hovedrent på skolen i forbindelse med 
nedlukningen. Det har krævet en tæt opfølgning, men er nu i 
hus. Der er dog generelt utilfredshed med den daglige 
rengøring, så det følges tæt op på det. 
 
Udviklingen vedr. inkluderende fællesskaber 

 



6. 

Meddelelser (O) 

20.50 – 20.55 

Skole og Forældre har to oplæg vedr. skæld ud og 
skolebestyrelsens arbejde. Det foregår via Teams. Klaus 
sender nærmere info rundt til bestyrelsen. 
 

 

7.  Evt.  20.55 – 21.00 Gry er medplanlægger til næste møde.  

8. 

Punkter til næste bestyrelsesmøde 

 

Udenomsarealer – oprydning/rengøring og reparation v. 
teknisk service. Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at 
stille spørgsmål til dette. 
 
Princip 6 og 8 i ’Principper på Kragelundskolen samlet’ skal 
vedtages. 
 
Udskolingsudvalg – hvordan går det med planer for 
udviklingen af udskolingen? 

 

 

 Referent: Mette Birk Munthe 


