
Bestyrelsesmøde nr. 15 – 2022 

Microsoft Teams-møde  

Deltag på din computer eller mobilapp  

Klik her for at deltage i mødet  

Dagsorden og Referat 

Dato: 11. januar 2022 
Sted: Online på Teams – se link ovenfor 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Klaus 

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

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.  

Vedtagelse af princip for Kragepuljen (B). 

Tidligere beslutning: ”Klaus, Bea og Adam redigerer princippet 
færdigt til endelig vedtagelse på næste bestyrelsesmøde”. 

Bilag: Fremlægges på mødet 

19.00 – 19.30 

Udkastet til princippet godkendes under forudsætning af 
følgende rettelser: Året rettes til skoleåret, lærer rettes til 
medarbejder og det skrives ind, at det er muligt at søge to 
gange årligt i maj og november. Adam retter filen til med 
disse ændringer. 

2.  

Status på præsentation af bestyrelsesmedlemmerne (O) 

Tidligere beslutning: ”Der tages et fælles foto med 
forældrerepræsentanterne + individuelle billeder og en 
tilhørende præsentationstekst.  
Kommunikationsudvalget (Klaus, Peter og Louise) tager initiativ 
til denne opgave.” 

Bilag: Ingen 

19.30 – 19.40 

Louise har kontakt til en forælder på skolen, der gerne vil 
tage gruppebillede + individuelle billeder af 
forældrerepræsentanterne. Der er fotografering lørdag d. 22. 
januar kl. 12. 
Billederne suppleres med en kort tekst om det enkelte 
bestyrelsesmedlem og hvilke klasser/årgange, 
vedkommende er forælder på. 

3. 

Status på arbejdsgruppernes arbejde omkring principper 
(O). 

Tidligere beslutning: 

19.40 – 20.30 

Der tages en længere drøftelse af udkastet til princippet vedr. 
klasseændringer. Det er blandt andet vigtigt, at det fremgår, 
hvem der tager beslutningen, hvis der skal ske 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU3NzFlNTItNmU5My00ODIxLWEzN2QtYTg0ZDliNTlkMmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%22a87a98b1-e902-487e-9383-a1c5e7527f2f%22%7d


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. 

 

Bilag: Samling af principper på Kragelundskolen udsendt 
tidligere 

klasseændringer. De fortsatte ændringsforslag kommer til at 
foregå med kommentarer ind i en delt fil. Udvalget færdiggør 
princippet, når de har fået input fra den øvrige bestyrelse. 
Udkastet sendes til skolens ledelse, som deler den, så alle 
kan skrive kommentarer. 
 
Der er endnu ikke lavet et nyt udkast til princip for skolens 
arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 
fællesskaber og princip for kommunikation med forældre 
(Vigtigt at det sidste læner sig op ad skolens værdiregelsæt). 
Det kommer senere. 
Det samme gælder for Princip for underretning af hjemmene 
for elevernes udbytte af undervisningen.  
 
Det er vigtigt, at princip for skolens arbejde med elevernes 
udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber, princip for 
kommunikation med forældre og princip for underretning af 
hjemmene for elevernes udbytte af undervisningen hænger 
godt sammen! 
 
Der sendes et udkast til princip for samarbejde mellem skole 
og hjem ud til hele bestyrelsen til kommentering efter dette 
møde. 

4. 

Status på arbejdet med trivselsmålingen og 
sundhedsmålingen (O). 

Adam, Peter & Bea 

Bilag: Ingen 

20.30 – 20.50 Peter, Bea og Kjeld sætter sig sammen for at analysere de 
seneste resultater fra Trivselsmålingen 2021 – er der noget 
alarmerende? Der sammenlignes med andre skoler i Grafisk 
LIS. Der tages større action på resultaterne for 
Trivselsmålingen 2022 lige efter sommerferien, når 
resultaterne foreligger. 

5. 

Siden sidst 

Bilag: Ingen 

20.50 – 21.00 

Status på administrativt fællesskab – Jens Andersen, der er 
administrationsleder er pt. langtidssygemeldt. 
 
Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen indstiller til, at der 
køres fuldt skema, hvis der igen bliver tale om online 
undervisning. 

 

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: 

• Planlagt blanding af klasserne i udskolingen (feb.) 

• Drøftelse af evt. forældreforening (feb.) 

• Orientering om APV 2020 (feb.) 

 

Referent: Mette Birk Munthe 


