
Skolebestyrelsesmøde mandag 15. august 2022 17:30-20:00 på Krogårdskolen 

Tilstede: Jesper, Muhammed, Dea, Martin, Malene, Søren, Michala, Fatima, Janne og Leise 
(forældre rep.) Morten (medarb. Rep) Rasmus og Dan (ledelse og referat) 

 

REFERAT  

Punkt 0 (ikke på den oprindelige dagsorden): Oplæg om ”Digital skattejagt” 

Martin – skolens IT-vejleder, fortalte om projektet, som vi har søgt midler til at gennemføre. 
Elevernes digitale dannelse. Bl.a. tidsplanen, pilotprojekter og forældreinvolveringen i 
projektet. 
SB-repræsentanterne i projektet: Leise og Muhammed. 

 

1. Præsentation    Alle 30 min 

Jesper orienterede om forskellige formalia – herunder underskriftblad, dagsorden til møder, 
mødested, afbud osv. 

”runden rundt” – præsentation af den nye skolebestyrelse. 

Jesper fortalte lidt om ”dagligdagen i en skolebestyrelse” – både mødestruktur, 
forventninger og muligheder. 

 

2.Opsamling fra sidste møde (to-do liste)  Jesper 5 min 

Jesper gennemgik forrige dagsorden/referat og opfølgning på dette. 

 

3. Nyt fra elevrådet    10 min 

Udsat, da repræsentanterne ikke er valgt endnu. 

 

4. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min  

Medarbejderne: 

• Det har været en ”helt almindelig” opstart dette skoleår. Ingen Coronabenspænd 
el.lign. 

• Frikvartersaktiviteter på mellemtrinnet er ”på vej op i gear” – Morten står bl.a. for 
bordtennis i spisepausen om fredagen. 

Ledelsen: 

• God opstart – uden benspænd, men meget travlt! Medarbejderne skal have rigtig 
meget på plads lige nu; bl.a. årsplaner, forældremøder, årshjul, bookning af ture... 

• Skolebestyrelsen – præsentation på forældremøderne. Rasmus viste planen for 
møderne. Flere datoer blev dækket og Rasmus sender en opdateret liste ud til SB. 
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• Personalesituationen: Vi har ansat 5 nye lærere. Vi glæder os over at alle er 
læreruddannede eller i gang med uddannelsen!  

Skolebestyrelsen: 

• Vandbeholderne på skolen – bliver de renset? Peter (pedel) holder øje med 
vanddispenserne. 

• Klassernes klassekasser: - Hvor mange penge kan man indkræve fra forældrene? 
Eksempel på at en klasse har bedt om store beløb. Er der ikke et ”turbudget” på 
skolen? Rasmus forklarede, hvad skolen har af økonomi til ture. 

 

5. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

Jesper orienterede fra Trafiksikkerhedsrådets møde. – De havde ”syltet” skolevejsanalysen, 
som vi var blevet lovet for Hedely og Krogård. Den kommer nu. 

 

6. Spilleregler for skolebestyrelsen   Alle 20 min 

Orienteret under pkt. 1. 

 

7. Budget     Rasmus & Jesper 40 min 

Rasmus orienterede om kommunens budgetproces.  

Jesper gennemgik besparelsesforslagene primært på skoleområdet og samlede inputs til SB’s 
høringssvar.  

Jesper gennemgik efterfølgende 3 punkter fra budgetanalysen. (Lærernes arbejdstid, 
Ledelsestid på skolen og SFO’ens åbningstid) 

Jesper og Søren arbejder på et udkast i løbet af weekenden, der rundsendes til alle SB-
medlemmer. – I må gerne kommentere på udkastet. 

 

8. Eventuelt og arbejdsgrupper (arbejdsdag?) 5 min 

Kan vi på et tidspunkt drøfte kantinen, sund mad, budget osv? 
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Kommende møder: 

8/9 Redbarnet & budgetforlig  

  

 

 

Emner til kommende møder: 

Arbejdsgrupper: 

Toiletter   Elevråd, Malene og Jesper 

Styregruppe for digital skattejagt Leise og Muhammed 

 

 
 


