
Bestyrelsesmøde nr. 9 – 2021 
Vi afholder mødet på Teams. 

Link til mødet: Klik her for at deltage i mødet  

Dagsorden og Referat 

Dato: 5. maj 2021 
Sted: Teams online – se link ovenfor 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Klaus 

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

Status på klassesammenlægningen (O) 

• Refleksion over fællesmødet 

Bilag: Ingen 

19.00 – 19.10 

Det var en positiv oplevelse at have et møde med 
repræsentanter fra forældrerådene på 2. årgang d. 15. april. 
Det blev oplevet som et vendepunkt i forhold til forståelsen 
for beslutningen vedr. klassesammenlægningen på 2. 
årgang. Siden hen er det tavse flertal kommet mere frem, 
da mange gerne vil se fremad og få det bedste ud af en 
situation, der er svær for alle parter. 
Vi drøfter, hvordan bestyrelsen kan være med til at 
understøtte det videre arbejde i forhold til at få ændret 
budgettildelingsmodellen, der rammer hårdt på mange skoler 
i forhold til klassesammenlægninger. Gry og Lotte går videre 
med denne sag og finder ud af, hvem der kunne være gode 
at kontakte for at kunne stå stærkere. 

 

2. 

Anvendelse af trivselsmidler dette og næste 
skoleår (O og D) 

Bilag: PowerPoint om rammer for anvendelse og 
beløbsstørrelser 19.10 – 19.30 

Trivselsmidlerne, der er tildelt til brug inden sommerferien er 
særlig tiltænkt 9. årgang. Det prioriteres med ekstra faglig 
støtte i forhold til de fag, de skal op i mundtligt. Der er 
desuden givet midler til et socialt arrangement for klasserne 
efter eksamen. 
2. årgang er også prioriteret med midler til lidt flere 
voksenressourcer og midler til at komme ud af huset med 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE4YzRjMmYtM2JhNi00YzhlLWI2MjItMjRlYWJmMGM2ZmJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d9dd1af-83ce-4e9b-b090-b0543ccc2b31%22%2c%22Oid%22%3a%227946ee21-1011-45c1-8c9c-83f5ecfb1310%22%7d


videre. Dette gælder kun de nationalt tildelte midler, der skal 
bruges inden sommerferien. 
De kommunal tildelte midler, der skal bruges til næste 
skoleår skal drøftes med medarbejdere, elever og 
bestyrelse/SFO-forældreråd. Bestyrelsen vil umiddelbart 
gerne prioritere aktiviteter/ture ud af huset. MM/KT/RK 
henvender sig til klasseteamene i forhold til deres ønsker, så 
det også kan være en del af årsplanlægningen i det 
kommende skoleår. 
Der er givet ca. 6000 kr., som elevrådet kan råde over i 
forhold til aktiviteter. 

3. 

Klassesammenlægning af endnu en årgang 
(fortroligt!) (D og B) 

Bilag: Principper for klassesammenlægning 

19.30 – 20.00 

Der er desværre kun 84 elever på kommende 7. årgang, det 
betyder, at der kun er til tre klasser af 28 elever. Det giver 
anledning til sammenlægning på denne årgang. Det er en 
beslutning som både ledelse og bestyrelse gerne ville have 
været foruden. Det drøftes, hvad vi kan lære af processen fra 
sammenlægningen på 2. årgang. Vigtigt at ledelsen og 
bestyrelsen giver udmeldingen om beslutningen sammen, så 
forældrene ved, at vi har haft drøftelserne sammen om 
konsekvenserne af at træffe denne beslutning eller ikke at 
gøre det. Der skal indkaldes til et fysisk møde hurtigst muligt 
efter udmeldingen til forældre og børn. Bestyrelsen har 
vedtaget, at klasserne på kommende 7. årgang skal lægges 
sammen. Ledelsen laver et overblik over processen, som 
skal sendes ud til forældre og bestyrelse. 

 

4. 

Udvikling af Udskolingen (O og D) 

• MOT-Danmark 

• Fransk 

Bilag: MOT styrker unges robusthed og livsmestring 
| motdanmark.dk 

20.00 – 20.30 

Kragelundskolen har indgået en samarbejdsaftale med MOT 
Danmark, der er et norsk koncept, der er udviklet af norske 
topatleter. Det har til formål at styrke unges robusthed, 
livsmestring, mentale sundhed, bevidsthed og mod. Der skal 
uddannes fire MOT-coaches blandt medarbejderne på skolen 
Tre værdier: 

• Mod til at sige nej 

• Mod til at vise omsorg 

• Mod til at leve 
Der er gode erfaringer med MOT på andre skoler i Aarhus 
også i Sydbyen. 

 

5.  
Tilsagn om deltagelse i bydækkende valgfag 

Bilag: Valgfag tilsagnsbrev 20.30 – 20.40 
Kragelundskolens skolebestyrelse giver tilsagn til, at 
eleverne på Kragelundskolen skal have mulighed for at 
deltage i bydækkende valgfag. Det er FU (ungdomsskolen), 

 

https://motdanmark.dk/
https://motdanmark.dk/


der udbyder de bydækkende valgfag, der lægger efter den 
almindelige undervisning på skolerne. 

6.  

Høring vedr. Ståsted for arbejdet med mental 
sundhed - Børn og Unge (D og B) 

Bilag: Høringsmaterialer 

20.40 – 20.45 

Der er i alt tre aktuelle høringer. Klaus sender bilagene rundt 
efter dette møde. Hvis der er nogen i bestyrelsen, der har 
interesse for at lave et høringssvar, bedes de skrive til Klaus. 

 

7. 
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen (D og B) 

20.45 – 20.50 
Michael Peter Bøje og Morten Svendsen træder ud af 
bestyrelsen efter sommerferien. Der skal derfor laves et 
suppleringsvalg. 

 

8. 
Meddelelser (O) 

20.50 – 20.55 
Der er ansat en ny administrationsleder i distrikt 
Skåde/Højbjerg – Jens Andersen, som påbegynder sin nye 
stilling pr. 1. juni 2021. 

 

9.  Evt.  20.55 – 21.00 Lotte er medplanlægger til næste møde.  

 Punkter til næste bestyrelsesmøde  
Social kapital 2020. 
Udvikling af udskolingen – fransk. 

 

 

 Referent: Mette Birk Munthe 


