
Bestyrelsesmøde nr. 12 – 2021 

 

Dagsorden og Referat 

Dato: 27. oktober 2021 
Sted: Personalerummet på Kragelundskolen 
Tidspunkt: 18:00 – 21:00 
Mødeleder: Gry 

Til stede: Klaus Kalsmose Jakobsen, Kjeld Kromand, Mette Birk Munthe, 
Adam Thomsen, Gry Sjøqvist Krogh Paulsen, Louise Witt, Bea Nielsen, Peter 
Nørgaard, Carsten Gad Rasmussen 
 
Afbud: Johan Lind Birkmose, Frida Pape Larsen, Vibeke Astrup Rasmussen, 
Mathias Novrup Henriksen 
 
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 

1.  

Valg af ny næstformand (B). 

Ved Klaus 

Bilag: Ingen 

19.00 – 19.05 

Carsten Gad Rasmussen tager tjansen som næstformand 
frem til sommerferien. 

2.  

Præsentationsvideo af bestyrelsesmedlemmerne (O) 

Ved Gry 

Bilag: Ingen 

19.05 – 19.10 

Der er stemning for, at der skal være en præsentation af 
bestyrelsen på hjemmesiden med henblik på at være mere 
synlige overfor skolens forældre. Der tages et fælles foto med 
forældrerepræsentanterne + individuelle billeder og en 
tilhørende præsentationstekst.  
Kommunikationsudvalget (Klaus, Peter og Louise) tager 
initiativ til denne opgave. 
 

3.  

Godkendelse af værdiregelsættet (B). 

Bilag: Værdiregelsættet 19.10 – 19.20 

Det nuværende værdiregelsæt godkendes af bestyrelsen. 
Samtidig påbegyndes et arbejde med at færdiggøre diverse 
principper og derefter laves evt. tilpasninger af 
værdiregelsættet. 

4. 
AULA-grupper for forældrerådene på årgangene 

Bilag: Ingen 
19.20 – 19.30 

Der er god erfaring med en fælles AULA-gruppe for 
forældrerådene på. 3. årgang. Dette vil bestyrelsen gerne 



give videre til de øvrige årgange, så der oprettes AULA-
grupper til forældrerådene på de øvrige årgange. 
Der skrives ud om dette på AULA til forældrene. 

5. 

Orientering om nye rammer for vikardækning 

Bilag: Vil blive fremlagt på mødet 19.30 – 19.40 

Der er udstukket nye retningslinjer for vikardækning ved 
planlagt fravær fra rådmanden. Bestyrelsen er orienteret om 
dette. Ledelsen arbejder videre med et forslag til, hvordan 
dette kan implementeres fra det kommende skoleår. 

6. 

Udkast til fundats for Krageredepuljen (O). 

Ved Gry, Bea, Peter, Adam og Klaus 

Bilag: Fremlægges på mødet 
19.40 – 19.55 

Der er lavet et opdateret princip for Krageredepuljen. 
Bestyrelsen vil gerne sætte fokus på, at der tildeles midler til 
aktiviteter for en hel årgang. Midlerne skal fordeles jævnt 
mellem de forskellige årgange. Aktiviteterne skal foregå i 
skoleregi. Der kan max tildeles 10.000 kr. pr. aktivitet.  
Klaus, Bea og Adam redigerer princippet færdigt til endelig 
vedtagelse på næste bestyrelsesmøde. 

7. 

Arbejdsgrupper omkring principper (O+B). 

Bilag: Samling af principper på Kragelundskolen 

19.55 – 20.10 

Klassesammenlægning – revision: Louise, Peter, Bea, 
Carsten og Mette 
Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens 
faglige og sociale fællesskaber: Klaus, Adam, Bea og 
Katja/Kjeld 
Princip for samarbejde mellem skole og hjem: Gry, Louise, 
Kjeld 
Princip for kommunikation med forældrene: Gry, Louise, 
Kjeld 
Princip for underretning af hjemmene for elevernes udbytte af 
undervisningen: Adam, Klaus og Mette 
 
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen får mulighed for at 
vælge sig ind i arbejdsgrupperne. Der lægges desuden op til 
at inddrage andre relevante medarbejdere. 
 

8. 

Diverse opsamlingspunkter: 

• Forslag til flere behandlingspunkter 

• Trivselsmåling og sundhedsmåling 

Bilag: Ingen 

20.10 – 20.25 

Forslag til flere behandlingspunkter: 
- ’Hvad kan vi forvente af skolen?’ 
- Evalueringer på skrift? 
- Vigtigt at kommunikere de gode historier til 

forældrene. 
 

9.  
Status på klassesammenlægninger (O+D) 

Bilag: Ingen 
20.25 – 20.50 

Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. status 
på klassesammenlægninger. 



10. 
Siden sidst 

Bilag: Ingen 
20.50 – 21.00 

 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder Punkter, der skal på bestyrelsesmøderne i løbet af året: 

• Budgetopfølgning 

• Opfølgning på trivselsmåling og sundhedsmåling – Adam, Peter og Bea 

• Budgetopfølgning og oprettelse af nye stillinger – hvordan bevarer 
bestyrelsen overblikket. 
 

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

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

• Planlagt blanding af klasserne i udskolingen (jan.) 

• Drøftelse af evt. forældreforening (nov.) 

• Orientering om APV 2021 (nov.) 

 

Referent: Mette Birk Munthe 


