Bestyrelsesmøde nr. 7 – 2021
Vi afholder mødet på Teams.
Link til mødet: Klik her for at deltage i mødet

Dagsorden og Referat
Dato: 9. marts 2021
Sted: Teams online – se link ovenfor
Tidspunkt: 19:00 – 21:00
Mødeleder: Gry
Dagsorden:
Hvad handler punktet om, og er der særlige ansvarlige,
gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

1.

2.

Vedtagelse af følgende principper: (D og B)
1. Princip for fællesarrangementer for
eleverne i skoletiden
2. Princip for arbejdets fordeling mellem
lærerne
Bilag: Princip 6 og 8 i dokumentet: ”Principper
på Kragelundskolen samlet”.
Fremlæggelse af skolens ekstra lektioner ud
over faglektionerne (O og D)
- Status på ressourcer til inkluderende
fællesskaber (AKT-timer, to-voksentimer,
specialcentertimer og dansk som
andetsprogstimer (DSA))
Bilag: Lektionsfordelingsrapport

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:

Tid

Referat

19.00 – 19.30

Principperne for fællesarrangementer for eleverne i
skoletiden og arbejdets fordeling mellem lærerne er blevet
vedtaget af bestyrelsen med få ændringer, som blev lavet på
dette møde.

19.30 – 19.45

Der blev til skoleåret 20/21 sparet i alt 62 lektioner. Til
skoleåret 21/22 føres 16 lektioner tilbage i den samlede
lektionsfordelingsplan. De 14 lektioner skal bruges til ekstra
lærerkræfter i håndværk og design og de sidste to bruges til
faget livsoplysning, der tilbydes til de elever på 7. årgang, der
ikke er tilmeldt konfirmationsforberedelse.
Tildelingen til DSA, AKT og støttecenter fortsætter på samme
niveau som skoleåret 20/21.
Det er vigtigt for bestyrelsen, at eleverne på Kragelundskolen
også får tilbudt svømning i en eller anden form – traditionel
svømmeundervisning eller svømmecamps.

Formidling:
Til hvem,
af hvem
og hvordan?

Det foreslås, at der udbydes fransk som andet fremmedsprog
fra 5. klasse. Ledelsen undersøger mulighederne for dette
med opstart i skoleåret 22/23, da lektionsfordelingsplanen og
budgettet for skoleåret 21/22 er vedtaget.

3.

4.

5.

6.

Fremlæggelse af skolens regnskab for 2020
og vedtagelse af budget 2021 (D og B)
Bilag: Økonomisk handlingsplan fremsendes
senest fredag i denne uge
Udenomsarealer – oprydning/rengøring og
reparation v. teknisk service (O og D)
Hvad klarer teknisk service internt selv, og hvad
får vi udefra, og hvad er serviceniveauet?
Skolens generelle vedligeholdelsesstand?
Hvordan prioriteres mellem dagtilbud og skole?
Må forældrene hjælpe til med praktiske ting?
Bilag:
Siden sidst
Bilag: Ingen

Meddelelser (O)
Evt.

7.
Punkter til næste bestyrelsesmøde

19.45 – 20.15

Økonomisk handlingsplan er fremsendt til skolebestyrelsen
inden dette møde.
Budgetudvalget ønsker at være med i den løbende
budgetopfølgning, der sker i løbet af året 3-4 gange.
Skolebestyrelsen godkender budgettet for 2021.

20.15 – 20.45

Bestyrelsen har haft mulighed for at stille spørgsmål til
teknisk service.
Teknisk service har været presset det sidste års tid, dels pga.
Corona og dels pga. byggeriet.
Der 2,4 fuldtidsansatte tekniskservicemedarbejdere på
skolen. Der er desuden tilkøbt service til vedligehold af
udearealer.
Freddy Fisker planlægger sammen med medarbejderne i
teknisk service, hvilke opgaver, der skal prioriteres omkring
skolens bygninger og udeområder.

20.45 -20.50

Det har stor betydning, at eleverne for 5.-9. årgang kan
komme tilbage til fysisk undervisning. Det har stor
trivselsmæssig betydning, at de har været hjemme så længe.
Ledelse og medarbejdere arbejder på en plan i forhold til den
seneste genåbning.

20.50 – 20.55

Næste skolebestyrelsesmøde flyttes fra d. 8. april til d. 15.
april.

20.55 – 21.00

Morten er medplanlægger til næste møde.
Mette og Freddy indkalder til et møde i kostudvalget –
Carsten, Vibeke, Markus og Emil.
Udskolingsudvalg:
Hvordan går det med planer for udviklingen af udskolingen?

Referent: Mette Birk Munthe

