
Bestyrelsesmøde nr. 10 – 2021 
Vi afholder mødet på skolen i personalerummet sammen med SFO-forældrerådet. 

OBS Mødet starter kl. 17.15! Vi tager derefter ned på restaurant Madklubben og spiser sammen. Adressen 

på Madklubben er Hack Kampmanns Pl. 1-3, 8000 Aarhus C. Middagen starter kl. 18.45. Afbud skal gives 

til Lotte, hvis I ikke deltager i spisningen, for det koordinerer og bestiller hun. 

Dagsorden og Referat 

Dato: 15. juni 2021 
Sted: Personalerummet på Kragelundskolen 
Tidspunkt: 17:15 – 18:15 
Mødeleder: Lotte 

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, 
Carsten Gad Rasmussen, Morten Svendsen, Markus Godette Skibsted, Jens Andersen, 
Randi Kragelund, SFO forældrerådsmedlemmer: Rebekka Krogstrup, Vibeke Lehmann, Trine 
Skovsbøl, Kenneth Rothly, Bo Thestrup, Kathrine Bilberg, Tine Knudsen 
: Rebekka Krogstrup,  
Afbud: Markus Godette Skibsted, Emil Kjeldal Markvardsen,  
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.  
Kort præsentation af deltagere (O) 

Bilag: Ingen 
17.15 – 17.20 

Velkommen til Jens Andersen, der er ny administrationsleder 
i Skåde – Højbjerg Administrative Fællesskab. 

 

2. 

Kort status på SFO forældrerådets arbejde 
og på skolebestyrelsens arbejde – 10 min. til 
hver formand (O). 

Bilag: Ingen 

17.20 – 17.40 

SFO-forældreråd: ’Forældreressourcer og foreningsliv’ har 
været et fokuspunkt i forhold til at inddrage forældre (fx via 
job eller virksomhedsbesøg) og foreninger som en del af 
SFO’en. Forældrerådet har desuden søgt forskellige fonde 
bl.a. til førstehjælpsforløb, men det har desværre ikke givet 
noget. SFO-forældrerådet har et ønske om en mere ensartet 
kommunikation om tilbuddet i SFO’en både for den enkelte 
klasse og for årgangen/alle SFO-børn. 
Efter sommerferien skal der arbejdes videre med regler og 
rammer for brug af Chrome Books i fritidsdelen. 

 



 
Husk at Kathrine Bilberg er en del af it-udvalget, så hun skal 
inviteres med til kommende møder. 
 
Skolebestyrelsen: Klassesammenlægninger har fyldt rigtig 
meget i foråret 21. Der har været meget dialog mellem 
bestyrelsesmedlemmer og forældre, hvis børn er blevet 
berørt af sammenlægningerne på 2. og 6. årgang. 
Fire medlemmer fra skolebestyrelsen er med i 
budgetudvalget sammen med skoleleder og 
administrationsleder med henblik på at følge tæt op på 
skolens økonomi. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at der 
er afsat midler til lejrskoler i kommende skoleår. 
Der har været afpudset principper, men det er et arbejde, 
som skolebestyrelsen fortsætter med.Der har været afpudset 
principper, men det er et arbejde, som skolebestyrelsen 
fortsætter med det kommende år. 
Tilbage i efteråret har der været undersøgt muligheder for 
alternativer til Mælkebøtten.Tilbage i efteråret har der været 
undersøgt muligheder for alternativer til Mælkebøtten, da det 
er svært at få økonomien til at hænge sammen der. 
 
Ros for håndtering af og kommunikation om Corona i løbet af 
hele skoleåret til både ledelse og medarbejdere. 
Det meldes tilbage, at der er positive erfaringer med ’fly in’ i 
de mindste klasser (0.-4. klasser) her ifra foråret – det har 
været muligt pga. nødundervisningsparagraffen. 

3. 

Kort status på skoleårets planlægning (O) 

Herunder ansættelser i SFO og undervisning 

Bilag: Ingen 

17.40 – 17.50 

Der er ansat to midlertidige ansatte i SFO pga. barsel og 
langtidssygemelding.  Der er desuden ansat en lærer i en 
fast stilling på 70%. 
Til det kommende skoleår er der etableret et samarbejde 
med svømmeklubben om svømmecamps på 4. årgang. 
Skemaerne er på plads og klar til udlevering i uge 25. 
 
I sidste uge blev der indgået et politisk forlig, der giver 
mulighed for at inddrage nogle af de positive erfaringer fra 
Corona-tiden. Det har betydet, at der er blevet givet mulighed 
for bl.a. af lægge understøttende undervisning op, så 
skoledagen kan forkortes og der til gengæld bliver flere 
lektioner med to voksne i klassen. Den mulighed har vi 
udnyttet på Kragelundskolen, så der det kommende skoleår 

 



kun er én lektion til lektiehjælp pr. klasse om ugen fra 3. 
årgang og op. 

4.  

Prioritering af og tilføjelser til bruttoliste af 
punkter i skolebestyrelsen (D og B) 

Bilag: Bruttoliste 

17.50 – 18.05 

Det er vigtigt, at skolebestyrelsen, SFO-forældrerådet, 
medarbejdere og ledelse intensiverer indsatsen i forhold til at 
formidle, hvad Kragelundskolen er og skal være, så tilbuddet 
bliver mere synligt.bedre. Dette skal gøres i samarbejde med 
forældrene på Kragelundskolen. 
Det er vigtigt, at kommunikation til forældrene bliver 
skarpere, så det er nemmere at navigere i de mange 
beskeder, der sendes ud på AULA. 
 
Der er suppleringsvalg til bestyrelsen efter sommerferien. 
Kandidater kan melde sig til Kjeld. 
 
Klaus, Carsten og Adam melder sig til at lave et årsskriv fra 
skolebestyrelsen, som sendes ud til alle forældre på skolen. 

 

5. 
Fælles fokusområde mellem skolebestyrelse 
og SFO-forældreråd i kommende skoleår (D 
og B) 

18.05 – 18.15 

Fokus på kommunikation til forældre og– inkluderende 
fællesskaber.  

 

 

 Referent: Mette Birk Munthe 


