
Bestyrelsesmøde nr. 18 – 2022 

Dagsorden og Referat 

Dato: 30. marts 2022 
Sted: Kragelundskolen 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Klaus 

Til stede: Kjeld Kromand, Mette Birk Munthe, Adam Thomsen, Peter 
Nørgaard, Carsten Gad Rasmussen, Vibeke Astrup Rasmussen, Mathias 
Novrup Henriksen, Bea Nielsen, Gry Sjøqvist Krogh Paulsen, Louise Witt, 
Klaus Kalsmose Jakobsen, Freddy Fisker og 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. 

Godkendelse af budget og regnskab (B) 

Kort oplæg ved Freddy og Camilla og derefter beslutning 

Bilag: Revideret budget for undervisning og SFO med 
budgetkommentarer siden sidst 

19.00 – 19.30 

Gennemgang af budgettet for 2022. Bestyrelsen har 
mulighed for at stille spørgsmål til detaljer i budgettet for 
undervisning og SFO. 
Bestyrelsen godkender budgettet for både undervisning og 
SFO for 2022. 

2. 

Planlagte klassedannelser på bestemte årgange (O+B). 

Bilag: Revideret forslag til timefordelingsplan 

19.30 – 20.00 

Skolens ledelse foreslår i samråd med lærerne på 8. årgang, 
at der skal ske en sammenlægning fra fire til tre klasser, pga. 
tildelingsmodellen til skolerne i Aarhus Kommune. Der er ikke 
flertal i bestyrelsen for en sammenlægning af 8. årgang. Den 
endelige beslutning ligger ved skolens ledelse, som hurtigst 
muligt vil træffe en afgørelse. 

3. 

Timefordelingsplanen (O+D). 

Bilag: Revideret forslag til timefordelingsplan 

20.00 – 20.30 

Der blev orienteret om timefordelingsplanen til bestyrelsen, 
og konsekvenser for forskellige scenarier blev belyst. 
Bestyrelsen kommenterede timefordelingsplanen. Den 
endelige timefordelingsplan vil blive fastlagt af skolens 
ledelse, når beslutningen om antallet af klasser næste 
skoleår er taget. 

4. 

Undersøgelse af årsager til elevers udmeldelse af 
Kragelundskolen(D+B). 

Hvilken form og hvilket indhold vælger vi, og skal vi i det hele 
taget undersøge mere, end vi gør? 

20.30 – 20.45 Punktet udskydes til et kommende bestyrelsesmøde. 



Bilag: Forslag til spørgeskema fremsendt til alle fra Bea 

5. 
Siden sidst 

Bilag: Ingen 
20.45 – 21.00 

Der ønskes afklaring vedr. regler for brugen af mobiltelefoner 
i udskolingen. 

 

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

• Drøftelse af evt. forældreforening (mar.) 

• Bevægelse i undervisningen og frikvartersaktiviteter (mar.) 

• Mulighed for en længere bestyrelsesdag 

• Bestyrelsens AULA gruppe til forældrehenvendelser 

• Principper 

• Undersøgelse af årsager til elevers udmeldelse af Kragelundskolen 

 

Referent: Mette Birk Munthe 


