
Bestyrelsesmøde nr. 1 – 2022 

Dagsorden og Referat 

Dato: 29. august 2022 
Sted: Kragelundskolen 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Kjeld 

Til stede: Kjeld Kromand, Adam Thomsen, Peter Nørgaard, Mathias Novrup 
Henriksen, Bea Nielsen, Louise Witt, Kirstine Bjørnskov Eskedal, Line Rossen,  
 
 
Afbud: Mette Birk Munthe, Vibeke Astrup Rasmussen, 
 
Fraværende: Caroline Risager (8Z), Lamis Mohamed Akkawi (8Y) 
 

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. 
Velkomst og præsentationsrunde (O) 

Bilag: Ingen 
19.00 – 19.10 

Deltagerne præsenterede sig selv på mødet. 

2. 

Valg af formand og næstformand (B) 

Bilag: Ingen  

19.10 – 19.20 

Bestyrelsen vil gerne se fremad.  
Ønsker til bestyrelsesarbejdet i dette skoleår 

- Færre punkter på dagsordenen, så der er større 
mulighed for at være mere i sync. Mere brug af 
arbejdsgrupper.  

- Arbejde med arbejdsnotater og arbejdsopgaver som 
appendiks til referatet.  

- Kommunikation – skolebestyrelsen vil gerne komme 
mere positivt ud over rampen kommunikativt og række 
ud til de andre forældre.  

- Adam vælges som formand og Peter som 
næstformand. De vælges for de næste 2 måneder. 
Formandskabet tages op til revision på et kommende 
bestyrelsesmøde. 

3. 

Fastlæggelse af forretningsorden for bestyrelsen (B) 

Bilag: Forretningsorden fra den forrige skolebestyrelse 

 
19.20 – 19.40 

Det besluttes at køre videre med den eksisterende 
forretningsorden med nedenstående ændringer: 

• § 8 ændringer kan vedtages på ét ordinært eller 
ekstraordinært bestyrelsesmøde.  

• § 4 stk. 2 slettes.  

4.  Skolebestyrelsens årshjul (D+B) 19.40 – 20.10 
Flytte mødet d. 3. november til 7. november 
Åbent årshjul - KK ønsker følgende punkter i årshjulet 



Bilag: Udkast til årshjul  - Principper 
- Værdiregelsæt 
- Formandens beretning 
- Timefordelingsplanen 
- Budget 

 
Kjeld finder ud af til næste møde, om der skal flere 
obligatoriske punkter i årshjulet. 
 
Udvalg: 

- Ansættelsesudvalg: Adam, Mathias, Line, Kirstine 
- Trivselsrapportudvalg: Bea, Peter 
- Budgetudvalg: Bea, Mathias, Peter 
- Kommunikationsudvalg: Louise, Kirstine 
- Trafikudvalg: Peter, Louise 
- Kostudvalg: Line, Bea 

5. 
Suppleringsvalg (B) 

Bilag: Ingen 
20.10 – 20.30 

Kommunikationsudvalget laver et skriv til Aula. KK sender 
info til kommunikationsudvalget omkring valgproceduren.  

6.  
Ansættelse af ny pædagogisk leder (O+B) 

Bilag: Ingen 
20.30 – 20.40 

Bestyrelsen bakker op om indstillingen af kandidaten.  

7. 

Siden sidst (O) 

Bilag: Ingen 20.40 – 20.50 

Høring om justering af skolehenvisningspolitikken – 8. august 
-16. september. 

- Line kigger på materialet og vurderer, om vi skal lave 
et høringssvar.  

8. 

Eventuelt  

20.50 – 21.00 

- Fredag den 23. september inviterer Skole og 
Forældre i Aarhus og Børn og Unge forældrevalgte fra 
skolebestyrelser og SFO-forældreråd til en 
spændende eftermiddag og aften med oplæg, 
workshops og masser af tid til samtale og 
erfaringsudveksling om det frivillige arbejde på 
skolerne. Der er tre pladser pr. skole til 
arrangementet, som kickstartes med oplæg af Svend 
Brinkmann. Arrangement begynder kl. 16.30 og 
afsluttes med netværksmiddag. 

- Møde om skoleveje: Datoen er d. 14. september 2022 
kl. 14.00-15.00. 

- Henvendelse fra mor ang. elevsag. KK undersøger, 
hvordan sagen er afsluttet fra skolens side.  



- Opdatering af skolebestyrelsesmedlemmerne på 
AULA. Der skal være en gruppe i AULA.  

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder Punkter, som den tidligere bestyrelse ønskede at arbejde med: 

• SFO forældreråd 5. oktober 

• Drøftelse af evt. forældreforening (mar.) 

• Bevægelse i undervisningen og frikvartersaktiviteter (mar.) 

• Principper 

• Brugen af to-voksentimer på skolen 

• Hvordan vi realiserer tanken om at lave mere på tværs af årgangene? 

• Kigge på data vedr. til- og fraflytning på Kragelundskolen. Evt. blive 
klogere på baggrunden for det, når forældre vælger at flytte deres barn 
til en anden skole. 

Ønsker fra den nuværende bestyrelse: 

• Sætte klassesammenlægninger på dagsordenen. Hvad kan vi gøre for 
at komme på forkant med sammenlægninger eller arbejde for, at der 
ikke er så stor elevflugt fra udskolingen. 

• Gennemgang af principper på næste møde, så bestyrelsen kan 
beslutte, hvilke principper, de vil arbejde med i år. Ledelsen kan 
udarbejde udkast til principper, som kan vedtages på 
bestyrelsesmøderne.  

• Muligt at invitere formand for SFO forældreråd med på 
bestyrelsesmøde for at drøfte samarbejde mellem de to bestyrelser. 
Randi kontakter Adam for at fastlægge, om der skal være et punkt på 
næste bestyrelsesmøde, hvor SFO forældrerådets formand deltager. 

 

Næste møde (Line er mødeleder)  

Klassesammenlægninger:  

• Statistik over til- og fraflytninger, både på årgange og evt. på 

klasseniveau – 3 sidste skoleår.  

• Hvor er vi lige nu ift. elever på de forskellige årgange.  

• Antal % af distriktets børn, der går på Kragelundskolen. Hvilke skoler 

flytter eleverne til? Vandringsstatistik.  

• Drøfte spørgeskema. Bea udsender spørgeskema igen.  

 

Principper 

• Principperne sendes ud 

• Ledelsen kommer med et udkast til to principper, som mangler at blive 

lavet.  

 



Evt. Samarbejde med SFO forældrerådet.  

 

Referent: Mathias Henriksen 


