
Bestyrelsesmøde nr. 3 – 2022 

Dagsorden og Referat 

Dato: 7. november 2022 
Sted: Kragelundskolen - mødelokalet 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Line 

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

Bilag: referatet 
19.00 – 19.05 

• Referatet blev godkendt.  

2. 
Valg af formand og næstformand (B) 

Bilag: Ingen 
19.05 – 19.10 

• Adam (formand) og Peter (næstformand) genopstiller og har 
modtaget genvalg. De fortsætter perioden ud.  

3. 

Principper (D-B) 

Godkendelse af princip 5 

Bilag: Samlet oversigt over principper 
19.10 – 19.25 

• Princippet godkendes med en lille ændring. Princippet 
genbesøges på næstsidste bestyrelsesmøde, hvor skolen vil 
fortælle om, hvordan princippet udmøntes på skolen i skoleåret 
2023/24.  

4. 

Hvad er status i arbejdet med, hvordan vi 
kommunikerer med hinanden på skolen i 
forhold til vores værdiregelsæt, principper og 
pædagogiske fundament på skolen (D) 

Bilag: Værdiregelsættet, principperne og 
pædagogisk ståsted. 

19.25 – 20.05 

• I skolens værdiregelsæt står der bl.a. skrevet, at ”vi taler til 
hinanden i en god tone” i forbindelse med skolens værdi Respekt. 

• Hvordan står det til med at tale til hinanden i en god tone på 
skolen bredt set? 

• Data søges fundet i samarbejde med personalegruppen i et 
forsøg på at besvare spørgsmålet grundigere. 

• Punktet tages op på et senere bestyrelsesmøde.   

5. 
Sparekatalog fra B&U (D-B) 

Bilag: Tidligere udsendt sparekatalog 20.05 – 20.20 
• Peter tager kontakt til Skole og forældre i forhold til høringssvar 

fra bestyrelsen.  

• Personalet laver høringssvar i skolens MED-udvalg. 

6. 

Hvordan skaber vi synlighed om 
skolebestyrelsens arbejde? (D) 

Bilag: Ingen 

20.20 – 20.35 

• Kjeld undersøger, om det vil være muligt for bestyrelsen selv at 
lave opslag på AULA uden brug af skolens administration.  



• Kommunikationsudvalget vil lave et opslag på AULA efter 
bestyrelsesmøder med korte highlights fra mødet eller løbende 
efter behov.  

• Kjeld tjekker op på skolebestyrelsens gruppe og fælles postkasse 
på AULA. Kjeld undersøger hvilken funktion fællespostkassen 
har.  

7. 

Siden sidst (O) 

Bilag: Ingen 

20.35 – 20.50 

• Budgetopfølgning – der blev givet en kort tilbagemelding fra 

repræsentanterne i budgetudvalget 

• Kostudvalg – kort tilbagemelding fra udvalget 

• Fordeling af udearealer – det undersøges, hvilke muligheder der 
er for at gøre noget ved græsarealet øst for Østfløjen. Kjeld tager 
det med på et ledelsesmøde og tager kontakt til Søren Nielsen i 
fht. muligheder og begrænsninger. 

8. Eventuelt  20.50 – 21.00 • Intet 

 Punkter til kommende bestyrelsesmøder • Elevmobilitet – Bea tager initiativ til at indkalde arbejdsgruppen til et møde.  

• Princip 5 – hvordan udmøntes princippet på skolen.  

 

Opgaver til næste møde og ansvarlige • Spørge om de tekniske muligheder i at gøre banen øst for Østfløjen mere brugbar 
(Kjeld) 

• Tjekke AULA grupper for skolebestyrelsen (Kjeld) 

 

Næste møde d. 1. december 2022 • Boldbanen bag Østfløjen 

• Drøftelse af hvordan bestyrelsen vil holde tilsyn.   

• Juleafslutning med spisning.  

 

Referent: Mathias Henriksen 


