
Bestyrelsesmøde nr. 5 – 2023 

Dagsorden og Referat 

Dato: 9. januar 2023 
Sted: Kragelundskolen - mødelokalet 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Mødeleder: Peter 

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

Skolebestyrelsens tilsyn (D) 

Drøftelse på grundlag af oplæg om 
tilsynsforpligtelsen. 

Bilag: Samlet oversigt over principper 

19.00 – 20.15 

• Skolebestyrelsen fik et oplæg omkring tilsynsforpligtelsen 
indeholdende inspiration til, hvordan et tilsyn kan varetges. 

2. 

Samarbejde med SFO-forældrerådet (D) 

Drøftelse på grundlag af oplæg om de formelle krav 
til samarbejdet. 

Bilag: Ingen 

• Den tidligere form på fællesmøderne i december og juni opleves 
ikke som værdifulde nok i skolebestyrelsen.  

• Der kan være en bekymring i forhold til om møder mellem SFO 

forældreråd og SB kan blive meget tunge, hvis alle medlemmer er 

repræsenteret. Det kan være en mulighed at nedsætte udvalg, 

hvor medlemmer fra begge grupper er med og i stedet bruge 

fællesmøderne til opfølgning.  

• SFO forældrerådet vil gerne byde ind i arbejdsgrupper og gerne 

tage mere ansvar. Det er vigtigt, at møderne mellem forældreråd 

og bestyrelse planlægges, så SFO-forældrerådsmedlemmerne 

oplever at der samarbejdes.  

• Forældrerådet vil gerne se dagsordenen til bestyrelsesmøderne, 

så de har mulighed for at byde ind, hvis der arbejdes med 

punkter, der er relevante for forældrerådet.  

• Randi tager punktet med på næste forældrerådsmøde og 

gennemgår Hans' oplæg. De vil drøfte, hvordan samarbejdet kan 

udvikles. Adam og Vibeke vil efterfølgende mødes og komme 

med et forslag til samarbejdet.  



• Vi har en eksisterende samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen 

og SFO-forældrerådet, som vi skal have revideret. 

• Adam tager kontakt til Vibeke efter forældrerådet har holdt møde.  
 

3. 
Godkendelse af referat (B) 

Bilag: referatet 
20.15 – 20.20 

• Referatet blev godkendt. 

4. 

Siden sidst (O) 

Bilag:  

• Indhentede tilbud med oversigt over 
tekniske tiltag for at området kan anvendes 
til de ønskede formål. 

• Bilag fra Bea om det grønne akademi 

 

 

 

 

 

20.20 – 20.50 

• Status på boldareal bag Østfløjen og brug af boldbanen (bilag) 
Udsat 

o Anden ansøgningsrunde 2023 
o Inspirations-og informationsmøde: 8. marts 2023 
o Deadline for ansøgning: 1. juni 2023 kl. 12 
o Vurderingsmøder juni/august 2023 
o Projektperiode: ultimo 2023– ultimo 2025 
o Deadline for evaluering: 1. december 2025 

• Udsat Møde i udvalget omkring elevmobilitet – fastlæggelse af 
formålet med at vi taler om det – forslag om at udvalget 
forbereder punkt til næste møde i februar: 

o Hvad siger datagrundlaget i forhold til vores formål med 
punktet? 

o Hvilke handlinger vil vi evt. gerne iværksætte? 
o Håndteringer af henvendelser omkring 

klassesammenlægninger nu og i fremtiden? 

• Det grønne akademi (Bilag) Udsat 

• Status på arbejdet med sproget på skolen Udsat 

• Title: Aflysning af dialogmøde for bestyrelser 2. februar 
Beskrivelse: Efterårets dialogmøde med bestyrelserne er 
tidligere blevet udskudt til 2. februar, primært med henblik på at 
afstemme tidspunktet med processen for formulering af en ny 
børne og ungepolitik. I mellemtiden er denne proces – i lyset af 
vedtagelsen af budget 2023 - blevet omlagt. Som en konsekvens 
heraf aflyses mødet helt.  
 

5. Eventuelt  20.50 – 20.55 • Intet 

6. Punkter næste møde d. 22. februar 2023 20.55 – 21.00 • Elevmobilitet (der skal afsættes god tid)  

 Punkter til kommende bestyrelsesmøder • Princip 5 – hvordan udmøntes princippet på skolen.  

• Forældrenes brug af skolens lokaler 



 

Opgaver til næste møde og ansvarlige • Kjeld undersøger noget om sponsorater og indkøbsaftaler 

• Line tager kontakt vedr. multibane og evt. sponsorat 

• Peter sender høringssvar ud til hele bestyrelsen 

 

Referent: Mathias Henriksen 


