
Skolebestyrelsesmøde onsdag 21. august 2019 17:30-20:00 i mødelokalet 

REFERAT 

Deltagere: Jesper, Line, Per, Lars, Michala, Malene og Søren (forældre rep.). Anders (elevrådet). 

Arne og Søren (medarbejdere). Rasmus og Dan (ledelsen). 

 

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

Intet at bemærke. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Anders: Vi har endnu ikke haft noget møde i dette skoleår. – Vi planlægger med et møde i næste 

møde. 

Møderne sidste år var ikke særlige effektive, så jeg har overvejet, hvordan vi kan ”stramme op”. 

Måske kan vi bruge en portal? (Board Office?) 

 

3. Nyt fra formanden    Jesper 15 min 

 Status køleskabe/-tasker 

 Status mobilpolitik 

 Idrætsklasser   

Jesper orienterede om møde vedr. økonomien i idrætsklasser – det er dyrt og der er ikke 

umiddelbart afsat midler til dette. 

Jesper er kommet med i ”Trafiksikkerhedsrådet”. 

Rasmus orienterede om forløbet med udleveringen af køletasker. – Der har ikke været mange 

henvendelser omkring manglende køleskabe til klasserne. Og mobilpolitikken, der ikke har 

afstedkommet væsentlige problemstillinger. Tværtimod. Skolen administrerer rimelig ”stramt” 

her i starten, men vi har endnu ikke oplevet at måtte inddrage en telefon siden sommerferien! 

Der er blevet igangsat flere ”aktivitetstiltag” eks. I udskolingen, hvor Søren låner bolde ud og 

Morten laver fitness i 10-pausen. 

 

4. Budget høring    Rasmus/Jesper 60 min 

Udsat 

Nyt punkt 4:  



• Uddannelse til kontaktforældre 

Tema 1 blev valgt af SB.  (En aften i uge 41-44) 

 

• Forældremøder 

Hvad er det SB gerne vil formidle til forældrene på møderne? Jesper kommer med et Forslag: 

o Sikker skolevej (indsk.) 

o Forældreengagement 

o Møderne/årgangene fordelt mellem SB-medlemmerne 

 

• Skole/hjem-samtaler 

Rasmus orienterede fra drøftelserne i skolens UG (udviklingsgruppe) og dermed grundlaget for, 

hvordan skolen planlægger de kommende skole/hjem-samtaler.  

In-puts fra forældrene i fht. ”Hvad indeholder den gode skole- hjemsamtale fra et 

forældreperspektiv? ” 

• Det kan være utrygt for barnet, når der er flere lærere tilstede. 

• Dejligt hvis man. med flere tilstede, får mere dialog i samtalen (også mellem lærerne) 

• Godt at ønsket er, at få eleven i fokus – eks. Ud fra et samtaleark, som forældrene har 

udfyldt sammen med deres barn før samtalen begynder. 

  

• Telefontid på kontoret 

Rasmus orienterede om ændringerne på kontoret. – Vi har ikke hørt så meget (Susan er flink og 

hjælper de forældre der kommer i løbet af dagen…)  

 

• Tyveri i sommerferien 

Rasmus og Dan orienterede om tyveriet i løbet af sommerferien. 

 

• Digital-antimobbepolitik/antimobbepolitik 

Jesper ville gerne have punktet på efter nogle refleksioner hen over sommeren – hvorfor er der 

børn, der bliver mobbet på vores skole? Rasmus fortalte kort om nogle af skolens tiltag og 

opfordrede til at vi på et senere SB-møde inviterer skolens trivselsvejleder med til en orientering 

og drøftelse. 

 



• 3. klasse i kantinen 

Rasmus spurgte SB om de synes det var en god ide at åbne for salget i kantinen for elever i 3. 

klasse. – Det kunne måske hjælpe lidt på kantinens omsætning og vi havde gode erfaringer med 

at lade 3. klasserne handle der, lige før sommerferien. 

 

• Budgetmøde udsat (pkt. 4) – hvornår? 

 

5. Refleksionspunkt/-tid (/2. del af certificeringen)   Jesper 25 min  

 Tanker fra sommeren, hver især 

Udsat 

6. Arbejds-/forældredag Opgavefordeling, skal være klar 15 min 

Reminder sendes ud hurtigst muligt (Dan) med beskrivelse af de opgaver vi håber at nå på 

dagen. 

PT 5 forældre tilmeldt ud over SB.  

 

7. Nyt fra medarbejderne og ledelsen   10 min 

Arne: SFO’en er startet op med deres nye struktur – ”baseinddeling” af aktiviteter og børn. Det 

fungerer godt, selvom der er noget nyt der skal læres… 

Søren: Skolen er kommet godt i gang. – Det er dejligt at være i gang igen. Vi oplever at 

teamsammensætningen er faldet rigtig godt ud i år. Der har været rigtig travlt med 

årsplanlægningen – men sådan må det jo være her i starten. 

Et enkelt ærgerligt pip fra idrætslærerne. – Skolen er helt vildt udfordret af, at vi ikke har 

faciliteterne til at udføre den undervisning, vi skal i fht. Eksamen efter 9. klasse, her på skolen. 

Vi låner faciliteterne i Grevehallen, men vi står lidt med ”hatten i hånden”, når vi skal 

bruge/låne dem. 

Rasmus/ledelsen: 

Elevfravær: Forrige skoleår = 6,8 % sidste skoleår = 5,23 % - det går i den rigtige retning! 

 

8. Eventuelt og arbejdsgrupper   10 min 

Anders spurgte til ”klimavennerne” der er opsat i nogle klasser – ledelsen ved ikke om vi køber 

dem eller ej. 



Søren: Et spørgsmål fra 1. klasse om anvendelse af ”skyggeskema” helt ned i indskolingen? 

Line: Kan vi genopfriske vores ”røgfri skole-punkt” – det ser skidt ud, når medarbejderne står 

rundt om skolen og ryger (ude ved vejen/bag skolen…) 

 

”To-Do-liste” 
Emne Ansvarlig Deadline 

Punkter til kommende møder: 

• Mobilfri skole – evalueres til november 

• Årshjul 

• Rygefri skole 

• Fagfordelingen (disponeringer det kommende 
skoleår) 

• Økonomi 

• Inklusion 

• Køleskabe i indskolingen 

• Antimobbepolitik 

•  

  

Skole/hjem-samtaler – SB’s mulighed for at evaluere 
nuværende model og komme med inputs til skolens 
evaluering mhp. At justere ”modellen”. 
Pkt. på næste møde 

Jesper/Rasmus  

Kommunikation ml. skole og Hjem 

• Princip for kommunikation 

• Aula 

  

IT i skolen – brugen af IT i undervisningen (eksempelvis 
Ipads) – Måske ikke et punkt til drøftelse, men mere et 
orienteringspunkt fra ledelsen. 

  

Inklusion – hvordan arbejder Krogårdskolen med dette 
emne. (oplæg og orientering til SB) 

  

   

Arbejdsgrupper   

Forældrearbejdsdag 
Forslag: lørdag d. 31. august kl. 9 – 13 
Michala retter invitationen til og Jesper sender ud inden 
ferien. 

Michala 
Per 
Dan (ledelsesrep.) 

 

Toiletter Elevrådet 
Line og Jesper 

 

 


