
Bestyrelsesmøde nr. 16 – 2022 
 

Dagsorden og Referat 

Dato: 28. februar 2022 
Sted: Kragelundskolen 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Adam 

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, Bea Nielsen, Freddy Fisker, Camilla Hinge Withen 
 
Afbud:  
 
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.  

Status på præsentation af bestyrelsesmedlemmerne (O) 

Bilag: Skolens hjemmeside 
19.00 – 19.15 

Der er taget billeder af forældrerepræsentanterne fra 
skolebestyrelsen, som er kommet på hjemmesiden. 
 
Der skal tjekkes op på gruppen ’Skolebestyrelsen’ på AULA, 
så det er de rigtige, der modtager beskeder herfra. 

2. 

Første behandling af budget og regnskab (O+D) 

Administrationen fremlægger forslag til budget og overordnede 
forslag til prioriteringer bliver drøftet.  

Bilag: Foreløbigt budgetmateriale udsendes snarest 

19.15 – 19.45 

Regnskab for 2021 gennemgås af Freddy Fisker og Camilla 
Hinge Withen fra det administrative fællesskab Skåde og 
Højbjerg. Kragelundskolen går ud af 2021 med et 
akkumuleret overskud på 918.000 kr. og er hermed ude af 
gælden igen. 
Udkast til budget for 2022 gennemgås også. Det skal først 
vedtages på næste bestyrelsesmøde 17. marts, så der er 
mulighed for at komme med forslag til ændringer. I det 
nuværende udkast er der budgetteret med et driftunderskud 
på -763.000 kr., som primært skyldes engangsudgifter, der 
tages af det akkumulerede overskud fra regnskabet 2021. 
Til diskussion kan være afsatte midler til: 
AULA’en (det overvejes at dele udgiften til renoveringen 
mellem undervisningen og SFO), klassedannelse, pigegym 
omklædning, svømmecamp><svømmeundervisning, idræt i 
Lysenghallen. 



3. 

Status på arbejdsgruppernes arbejde omkring principper 
(O). 

Tidligere beslutning: 

• 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 

 

 

Bilag: Samling af principper på Kragelundskolen udsendt 
tidligere 

19.45 – 20.00 

Følgende principper skal til godkendelse på bestyrelsesmøde 
d. 17. marts: 

• Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i 
skolens faglige og sociale fællesskaber 

• Princip for samarbejde mellem skole og hjem 
 
 

 

4. 

Status på arbejdet med trivselsmålingen og 
sundhedsmålingen (O). 

Peter, Bea og Kjeld 

Bilag: Ingen 

20.00 – 20.15 

Opmærksomhed på livstilfredshed i sundhedsmålingen – den 
har været stigende i 20/21, så det skal der holdes øje med i 
den nye måling fra 21/22. 
For trivselsmålingen skal der være opmærksomhed på 
spørgsmålet ’Er undervisningen spændende?’, som har 
bevæget sig i den forkerte retning i målingen fra 20/21. 
Det vedtages, at behandlingen af trivsels- og 
sundhedsmålingerne fremadrettet skal behandles via den 
data, der fås gennem Grafisk LIS i et udvalg bestående af 
repræsentanter fra bestyrelsen, ledelsen og medarbejdere. 

5. 
Timefordelingsplanen (O+D). 

Bilag: Forslag til timefordelingsplan udsendes torsdag 
20.15 – 20.40 

Timeplanen blev drøftet, og den vil blive behandlet igen på 
næste bestyrelsesmøde. 

6.  

Planlagte klassedannelser på bestemte årgange (O+B). 

Drøftelse af om vi ønsker at undersøge det yderligere samt evt. 
hvordan. 

Bilag: Forslag til timefordelingsplan udsendes torsdag 

20.40 – 20.55 

Der sendes et bilag ud med referatet i forhold til muligheder i 
forbindelse med evt. nye klassedannelser. 

7. 
Siden sidst 

Bilag: Ingen 
20.55 – 21.00 

 



 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder Punkter, der skal på bestyrelsesmødet i marts: 

• Vedtagelse af budgettet 

• Timefordelingsplan 

• Klassedannelse 
 
 

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

• Drøftelse af evt. forældreforening (mar.) 

• Bevægelse i undervisningen og frikvartersaktiviteter (mar.) 

 

Referent: Mette Birk Munthe 


