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Pkt Dagsorden Tid Kommentarer til punktet Afbud: 
Line 

1 Velkomst og kort 
præsentationsrun
de 

18.45 Thomas Dam og Mathias Ellemose Andersen er 
udtrådt af bestyrelsen 
Anne Birk-Ellegren og Ulrik Vestergaard er trådt ind 
i stedet for, 
Elevrådsrepræsentanterne deltager på næste 
møde. 
 
Velkommen til Anne og Ulrik. 

 

2 Godkendelse af 
dagsorden 

18.55 Godkendt  

3 Årshjul  19.00 Inge præsenterer personalets årshjul og skolens 
indsatsområder. 
Drøftelse og input fra bestyrelsen 
 
Vi er en skole, der hele tiden udvikler sig – justerer 
og forfiner det gode arbejde, vi allerede står på.  
 
Ny organisering: 
I år har vi lavet en anden organisering. I 
børneperspektiv er der stadigvæk indskoling, 
mellemtrin og udskoling, men udtrykt i huse: A-
huset (4. – 6.årg), B-huset (1. – 3. årg), C-huset (0. 
årg), D-huset+ Trekant og Gl. hovedbygning (7.-9. 
årg) og E-huset (spec.klasser).  
I voksenperspektiv er der to afdelinger. Dette for at 
skabe mere kontinuitet og fleksibilitet og tilgodese 
mere glidende overgange med kendte voksne, når  
børnene skifter hus. 
 
Vi har fået specialklasser på skolen. De “bor” i E 
huset (tidligere klublokaler) 
 
Året store pædagogisk-didaktiske indsats er “Skole 
for alle”.  
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Målet er, at blive endnu bedre til at inkludere alle 
elever i klasseundervisningen gennem tydelig 
klasserumsledelse, fokus på det relationelle 
mellem klasseteam og elever samt undervisnings-
differentiering.  
Vi har særligt fokus på udvikling af didaktikker med 
to voksne i klasserne og har prioriteret to-
voksentimer – bla gennem omlægning af UUV-
timer til to-voksentimer. 
Vi afprøver bl.a. co-teaching – starter med én 
underviser – én observerer og stationsundervisning  
 
Øvrige indsatser, som SLF (Stærkere 
LæringsFællesskaber og LST (læse- og skrive 
teknologier) inkluderes i arbejdet med SFA, så vi 
har én overordnet indsat for det hele. 
 

4 Rundtur på skolen 
i grupper 

19.30 En rundvisning i skolens fysiske rammer  

 Pause med 
spisning 

19.55   

5 Klasseforældreråd 20.20 Drøftelse af hvad vi som bestyrelse vil med 
klasseforældreråd 
 
Opdatering af klasseforældreråd grupperne på 
AULA 
 
Vi vil gerne fortsætte med virtuelle møder med 
klasseforældrerådene. Det giver rigtig god mening - 
fx planlægning af sidste skoledag for 9. årgang. 
 
Opdatering af “En håndsrækning”. Camilla vil kigge 
på den. 
 

 

6 Åben skoledag 20.35 Drøftelse af form for åben skoledag for forældre d. 
14.10.21 
Oplæg ved Inge 
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Efter en længere drøftelse af muligheder og 
udfordringer, nåede vi frem til følgende ramme om  
arrangementet:  
Rundvisning på skolen fx O - løb.  
Herefter work-shops med spisning. 
 
Relevante medarbejdere inviteres med. 
 
Skolens udvalg laver et oplæg/udspil, som 
rundsendes til bestyrelsen. 
Punktet tages op på næste møde 
 

7 Arkivsystem i 
Teams 
(det Aula ikke kan) 

20.50 Mads hjælper os alle med at få adgang, og vi aftaler 
mappestruktur 
 

 

8 Gensidig 
orientering 

21.10 - Dialogmøde med rådmanden, tirsdag den 
12/10 - kl 17 - 18.30 på Kragelundskolen 

- Åben Skole d. 14.10.21 

 

9 Evt 21.20   

 Punkter til 
fremtidige møder 

 -   

 


