
Bestyrelsesmøde nr. 11 – 2021 

Dagsorden og Referat 

Dato: 24. august 2021 
Sted: Personalerummet på Kragelundskolen 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Lotte 

Til stede: Klaus Kalsmose Jakobsen, Vibeke Astrup Rasmussen, Kjeld 
Kromand, Mette Birk Munthe, Mathias Novrup Henriksen, Lotte Gaarskjær 
Brandt, Adam Thomsen, Gry Sjøqvist Krogh Paulsen, Louise Witt, Bea 
Nielsen, Peter Nørgaard 
Afbud: Carsten Gad Rasmussen 
Fraværende: Elevrådsrepræsentanter (de er ikke valgt endnu) 
 

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 nye og gamle medlemmer af 
skolebestyrelsen – udvalgsposter – tavshedserklæringer - 
opstartskursus (O) 

Bilag: Ingen 

19.00 – 19.10 

Velkommen til gamle og nye medlemmer af 
bestyrelsen. Louise Witt og Bea Nielsen er nye 
bestyrelsesrepræsentanter og Peter Nørgaard 
er suppleant. 
 
Stående udvalg i 21/22: 
Ansættelsesudvalg: Adam, Carsten og Gry 
Kostudvalg: Peter, Lotte, Carsten, Vibeke + 
evt. elevrepræsentanter og Jens Andersen. 
Kommunikationsudvalg: Peter, Klaus og 
Louise 
Budgetudvalg: Adam, Carsten, Mathias, Bea 
(+ Martin Moesgaard Strauss, der er lærer på 
skolen). 
It-udvalg: Gry og Klaus  
 
 

 

2.  

Mødedatoer i dette skoleår – medplanlægger/ordstyrer – 
tjek venligst om I kan på nedenstående datoer (B). 

Bilag: Forslag til mødedatoer: 

30. september 

27. oktober 

19.10 – 19.20 

Vi holder fast i de forslåede mødedatoer – 
følgende bestyrelsesmedlemmer er 
medplanlæggere til møderne: 
 
30. sep: Gry 
27. okt: Adam 

 



29. november (med SFO-forældreråd) 

11. januar 

23. februar 

17. marts 

6. april 

3. maj 

16. juni (med SFO-forældreråd) 

29. nov: Klaus 
11. jan: Lotte 
23. feb: Carsten 
17. mar: Bea 
6. apr: Louise 
3. maj: Peter 
16. jun: Klaus 

3.  

Status på klassesammenlægningerne (O+D) 

Bilag: Ingen 

19.20 – 19.40 

7. årgang har efter sommerferien været på 
teambuilding dage på UNO-centret, som har 
rystet klasserne godt sammen. Der er 
mulighed for en opfølgningsdag på UNO-
centret (kommunens friluftscenter). 
Nogle forældre har tilkendegivet, at deres børn 
har fået en ny chance i de nye klasser. 
Umiddelbart er der ro på lige nu, men der skal 
fortsat være fokus på klassernes trivsel og 
positive udvikling. Lærerne giver udtryk for, at 
der er mere ro i klasserne nu. Der er prioriteret 
AKT-lærer på årgangen. 
 
3. årgang er kommet godt i gang efter 
sommerferien. Der har været afholdt 
evaluering med medarbejderne på 3. årgang, 
så vi kan lære af vores erfaringer. Der er tildelt 
AKT-ressourcer til 3. årgang, og der afholdes 
klassekonferencer med alle 4 3. klasser, hvor 
en AKT-lærer, pæd. leder + klasseteam 
deltager og gør status på klassernes trivsel. 
 

 

4. 

Status på årsberetning fra bestyrelsen (O). 

Ved Klaus 

Bilag: Ingen 

19.40 – 19.50 

Det har været et hektisk år i 20/21 – dels på 
grund af Corona og dels på grund af 
klassesammenlægninger. 
Klaus og Carsten har haft kontakt til 
kandidater til byrådet i forhold til økonomi til 
folkeskolerne. 
Rådmand Thomas Medom har inviteret til 
informationsmøde onsdag d. 25/8. Klaus 
sender information ud til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 

 



5. 

Skolebestyrelsernes dag + dialogmøde  (O). 

Dialogmøde mellem Børn & Unge-udvalget, rådmanden og 
skolebestyrelsesmedlemmer tirsdag d. 12. oktober 2021 – dette 
afholdes på Kragelundskolen. 

Skolebestyrelsernes dag finder i år sted tirsdag den 30. november kl. 
19.00-21.00 

Bilag: Ingen 

19.50 – 19.55 

Disse to datoer er tilbud til bestyrelsens 
medlemmer i forhold til deltagelse. 
Pt. er det meget aktuelt, at der mangler penge 
til specialområdet på de fleste skoler i Aarhus. 
De manglende bevillinger er med til at udhule 
skolernes budgetter til almenundervisningen.  
 

 

6.  

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

Bilag: Bruttoliste 

19.55 – 20.30 

Punkter, der skal på bestyrelsesmøderne i 
løbet af året: 

• Budgetopfølgning 

• Tilretning af principper 

• Opfølgning på trivselsmåling og 
sundhedsmåling 

• Årsberetning 

• Revidering af værdiregelsættet 
 

Punkter, som bestyrelsen ønsker at arbejde 
med i løbet af skoleåret 21/22: 

• Præsentationsvideo af 
bestyrelsesmedlemmerne (sep.) 

• Billeder af medarbejderne på 
hjemmesiden? 
(kommunikationsudvalget) 

• Udskolingen – forslag til nye tiltag – fx 
fransk (okt.+ jan.) 

• Planlagt blanding af klasserne i 
udskolingen (okt. + jan.) 

• Drøftelse af vikardækning (sep.) 

• Drøftelse af evt. forældreforening 
(nov.) 

• AULA-grupper for forældrerådene på 
årgangene (sep.) 

• Orientering om APV 2021 (nov.) 

• Krageredepuljen 
 
 
 

 

7. Krageredepuljen (D og B) 20.30 – 20.45 
Hvis der oprettes en fond, kan skolen igen få 
råderet over de midler, som ligger i 

 



Princippet drøftes overordnet mhp. at få lavet en ny fundats for 
den fond, vi skal have oprettet. Arbejdet går i udvalg herefter. 

§ 6. For en fond skal der oprettes en vedtægt (fundats). 
Denne skal indeholde angivelse af: 

1) fondens navn og eventuelle binavne, 
2) fondens stifter (stiftere), 
3) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit 
hjemsted (hovedkontor), 
4) fondens formål, 
5) størrelsen af fondens aktiver og egenkapital ved 
oprettelsen, 
6) eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt 
stiftere eller andre, 
7) antallet af bestyrelsesmedlemmer, og hvorledes de 
udpeges, 
8) regnskabsaflæggelse, herunder regnskabsåret, og 
9) anvendelse af overskud. 

 

Bilag: Tidligere princip for Krageredepuljen 

Krageredepuljen (ca. 300.000 kr.). Det vil give 
mulighed for at uddele afkastet til ét eller flere 
målrettede formål på skolen. 
Gry, Bea, Peter og Adam går videre med at 
udforme en fundats indeholdende en 
beskrivelse af de ting, fonden skal støtte. 

8. 
Siden sidst 

Bilag: Ingen 
20.45 – 20.55 

  

9.  
Evt.  

20.55 – 21.00 
Der er kommet byggetilladelse til at bygge en 
shelter i Krageskoven. Halvdelen er finansieret 
af Friluftsrådet. 

 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde 

 

Budgetopfølgning og oprettelse af nye 
stillinger – hvordan bevarer bestyrelsen 
overblikket. 
Rundvisning i de nye lokaler 
Forslag til flere punkter 
Lærernes dag d. 5. oktober  
 

 

 

Referent: Mette Birk Munthe 


