
Skolebestyrelsesmøde tirsdag 17. august 2021 17:30-20:00 på skolen 

Til stede: Malene, Marie, Michala og Søren (forældrerep.) Signe (elevrådsrep.) Søren og 
Morten (medarbejderrep.) Rasmus og Dan (ledelse samt referat) 

 

Referat  

1.Opsamling fra sidste møde (to-do liste)  Malene 5 min 

Velkommen til Marie – ny-indsuppleret medlem af skolebestyrelsen. 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Der har endnu ikke været afholdt møde i elevrådet endnu, men valget af repræsentanterne 
fra klasserne blev foretaget inden sommerferien. Der er indkaldt til årets første møde i 
elevrådet d. 24/8. 

Signe oplever at opstarten har været rigtig god. Man kan bedre bevæge sig rundt nu! 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min 

Medarbejderne: 

• Ærgerligt at udbuddet af fagportaler, skal foregå midt i skolestarten. Det har spændt 
ben for opstarten og planlægningen af dette skoleår. Årsplaner m.m. bliver forsinket. 

• Vi har endnu ikke fået udrullet chromebooks til alle de årgange, der skal have dem. 
Det spænder også ben for opstarten... 

• Dejligt med nye tiltag omkring bl.a. trivsel her i det nye skoleår, hvor vi alle er tilbage 
igen. 

Ledelsen: 

• SB’s deltagelse i årets forældremøder. – SB vælger ikke at ”bruge tid på møderne” da 
klasserne ikke har haft møder i ca. 2 år(!) – Orientering om SB-valg m.m. indkaldes 
der til på anden vis og der vil blive afholdt 2 kontaktforældremøder i løbet af året. 

• Spørgsmål til SB: Hvad tænker I om valg til SB for en 4 årig periode, forskudt valg eller 
2 årige valgperioden? (3 forskellige muligheder) – SB tænker ikke at vi ville gøre brug 
af mulighed 3, men vil ikke sætte os imod, hvis andre skoler ønsker denne mulighed 
skrevet ind i skolestyrelsesvedtægten. 

• Krogård-City løber af stablen i uge 37 – eleverne glæder sig. 

• Status på overvejelserne vedr. Muligheden for at afkorte skoledagen: Vi skal have 
drøftet alle mulighederne ordentligt med medarbejderne, så vi kommer ikke i gang 
for efter jul. 

Forældrene: 

• Enkelte henvendelser vedr. Bring your own device – hvornår? 
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4. Nyt fra formanden     Malene 5 min 

Formanden har spurgt til SB-medlemmernes tilknytning til årgangene: 

Indskolingen Marie, Søren 

Mellemtrinnet Jesper, Malene, Michala, Søren 

Udskolingen Marie, Michala, Joy, Søren 

 

5. Status på Corona plus skolestatus   Rasmus 25 min 

Rasmus kunne fortælle, at vi ikke længere er underlagt særlige restriktioner. Når der er 
elever, der er smittet, skal vi nu – sammen med eleverne selv, vurdere, hvem der er ”nær-
kontakt”. Det er nye retningslinjer, som vi lige skal have lært... 

Vi tester fortsat eleverne over 12 år på skolen og opbakningen er stor. (ca. 200 elever er 
tilmeldt i denne uge.) Er det nødvendigt at teste mere, når det er dem over 12 år der er/kan 
være vaccineret? 

SB vil gerne følge antallet af testede elever på skolen frem til næste møde og på den 
baggrund vurdere, om de skal stille spørgsmål (politisk) om det overhovedet er nødvendigt. 

God drøftelse om de forskellige trivselstiltag – i kølvandet på Corona, der foregår lige nu på 
skolen. 

 

6. Rundtur på skolen (gymnastiksale)   Rasmus 15 min 

SB ”strakte ben” imens vi fik kigget på skolens ”nye” lokaler. – Det ser rigtig fint ud. 

SB fik en afledt debat om badning efter idræt. Nu har vi de fine faciliteter, hvorfor er der så 
fortsat elever, der har svært ved badesituationen? 

 

7. Kommunens økonomi og høringssvar   Rasmus 50 min 

Søren tog stikord til et høringssvar, som han og formanden sender rundt til godkendelse i SB. 
Deadline er d. 25/8 

Nedslag i budgettet: 

• ”Et fagligt løft af folkeskolen” – midler fra staten, kan ses i budgettet. 

• Flere små ”tekniske rettelser” til skolernes tildelte ressourcer. 

• SFO’ens PCB-renovering er sat i budgettet. Først med en projektbeskrivelse i 2022 og 
derefter projektets udførelse i 2024-25 (samlet ca. 19 mio. Kr.) 

• FOR-projekt for renovering af Krogårdskolen er også sat i budgettet! (endnu ikke 
selve projektet, men midler til at beskrive projektet.) 

• Justering af rengøringen. Den har været markant bedre under corona-perioden, 
hvilket har medført et generelt bedre indeklima m.m. Tankevækkende, at man vil 
spare her. 

Spændende debat om skoleudvikling i Greve og specielt Greve Nord. 
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8. Gårdvagter    Rasmus 10 min 

Udsat til et senere møde. 

 

9. Planlægning af arbejdsdag   Malene 10 min 

Tidligere har SB stillet forslag om fredag d. 10. september om eftermiddagen. Men vi 
udskyder dagen til ”en gang i foråret” og håber at vi har fået en afklaring omkring 
bøgehækken foran indskolingen/mellemtrinnets græsplæne mod vejen. 

 

11. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Intet til referat. 

 

Kommende møder: 

15/9  onsdag 

14/10 torsdag 

16/11 tirsdag 

15/12 onsdag 

13/1 torsdag 

9/2 onsdag 

10/3 torsdag 

5/4 tirsdag 

11/5 onsdag 

16/6 torsdag 

 

Emner til kommende møder: 

Idræt og badning som tema 

Årshjul      

Rygefri skole 

Skolehjem samarbejdet (dialog om hvad vi kan/vil)  

AULA og kommunikationen 

Antimobbeprincip 

Vi skal lære skolen bedre at kende og derfor vil vi invitere de forskellige ressourcepersoner 
med til møderne. 
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Arbejdsgrupper: 

Toiletter  Elevråd, Line og Jesper 

Kontaktforældre Line og Malene 

 
 
 


