
Skolebestyrelsesmøde onsdag 11. maj 2022 17:30-20:00 på Krogårdskolen 

Fremmødte: Jesper, Michala, Marlene (forældrerep.) Søren og Morten (medarbejderrep.) 
Rasmus og Dan (ledelse og referat) – derudover deltog lærerne Martin og Lone under pkt. 2 og 
3. 

 

REFERAT:  

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

Skolens opdeling af elevrådet bliver til virkelighed fra næste skoleår. Rasmus har taget det 
med i fag- og opgavefordelingen blandt lærerne og planen er, at der fremover skal være et 
elevråd pr. Afdeling. Formand/næstformand skal (fortsat) findes blandt elever i udskolingen 
– de skal deltage som skolens repræsentanter i fælleselevrådet i Greve. 

 

2. Indeklima V/Lone Skafte   20 min 

Lone fortalte om indeklimafaktorer og de faktorer som ”Masseeksperimentet” undersøgte. 
(Verdens største eksperiment om indeklima, som skolen var tilmeldt tilbage i november 
2021) 

Temperatur, Lys, støj og CO2-niveau i lokalerne. På vores skole kan vi godt arbejde på, at lyd- 
og CO”-niveauerne bliver bedre. 

 

3. Digital skattejagt V/Lone og Martin   20 min 

Martin og Lone orienterede om projektet, som vi har søgt midler til gennem Slots- og 
kulturstyrelsen. Skolen har fået knap 100.000 kr. Til at skabe projektet ”Digital skattejagt – 
om forældreinvolvering i elevers digitale dannelse.”  

Projektgruppen skal også bestå at forældrerepræsentanter (fra SB) og projektet skal munde 
ud i en model for, hvordan vi arbejder med – og involverer forældrene i digital dannelse på 
årgangene 1. 4. Og 7. Klasse. 

SB vælger repræsentant til styregruppen på mødet til august. 

 

4. Nyt fra elevrådet    10 min 

Eleverne har drøftet den farlige skolevej og affaldssortering på skolen. – Hvorfor sorterer vi 
ikke affaldet her på skolen, når vi skal gøre det, derhjemme? 

Når elevrådet drøfter ”den farlige skolevej”, så handler det om, at de oplever at de små 
elever er utrygge, når de færdes omkring skolen om morgenen. 

Søren vil gerne hjælpe elevrådet med at formulere noget ”mere konkret” på deres næste 
møde. 
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5. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min  

Medarbejdere: 

• Stort fokus på næste års fagfordeling – processen hvor næste års fag og opgaver 
bliver fordelt. 

• Arbejdet med skoleplanen kører rigtig godt. – Skoleplanen er udmøntet gennem 
overenskomsten mellem KL og DLF og systematiserer lærernes og ledelsens arbejde 
med skolens pædagogiske udvikling. 

• Medarbejderne har valgt repræsentanterne for det kommende skoleår – Søren og 
Morten er valgt for endnu et år. 

Ledelsen: 

• Vi har et stillingsopslag ude lige pt. Vi søger 3 lærere. Derudover søger vi en sekretær, 
da Susan ønsker at gå ned i tid. 

• Fagfordelingen er rigtig langt, men vi kan ikke rigtig komme videre pga. 
Stillingsopslagene. – Vi plejer at være gode til at finde plads til nyansatte og deres 
faglige kompetencer og det kan rykke lidt ved det vi lige nu har planlagt. Forhåbentlig 
har vi hovedlærerne på plads i starten af juni. – Skemaer meldes ud sidst i juni (inden 
sommerferien) 

• Sidste skoledag for 9. Årgang er fredag d. 20/5. Det bliver uden skum/brandbil men 
vandkamp, når der er kastet karameller. 

• Økonomi: Budgetopfølgning 1 betyder at vi skal spare 1 % på årets budget. Det 
betyder ca. 420.000 vi skal finde i dette år(!) Desværre ved vi allerede nu, at der 
kommer flere besparelser de kommende år. (ca. 40 mio. Kr. over de følgende år!) 

Bestyrelsen: 

• Jesper orienterede fra skolerådsmødet. Bl.a. tvangsflytning af eleverne, når de skal 
starte på gymnasiet, ukrainske elever på skolerne m.m. 

 

6. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

Jesper orienterede fra ”Skolebørn” – Skole og forældres blad til forældrene. 

 

7. Opfølgning fra kontaktforældremødet  Jesper 20 min 

Det rigtige tidspunkt. Vi holder et forårs- og et efterårsmøde. 

De 3 workshops fungerede godt. 

Forældresamarbejdet i klasserne – efter Corona: 

• Vejledning i, hvordan vi kan låne lokaler på skolen 

• Årshjul – arrangementer planlagt på forhånd er en god ide 

• Det evige spørgsmål; hvordan får vi flere (alle) med? – Kan de øvrige forældre hjælpe 
de børn, hvis forældre ikke engagerer sig? Byd de børn, der ikke ”er med” til 
legegrupper/arrangementer hjemme. – rigtig mange gode forslag. 

• Fælles/kvartals-fødselsdags arrangementer er et stort hit i nogle klasser. 
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Hvordan tager vi godt imod de nye i klassen – både elever og forældre: 

• Stort ønske, at lærerne giver besked til forældrene, når der kommer nye elever i 
klassen. Der må gerne være en af kontaktforældrene, der er ”velkomstansvarlig”. 

• Gerne besked, når elever rejser fra skolen. 

Hvordan inddrager vi flere forældre i skolen? 

• Krogård City er en god ramme omkring engagementet hos forældrene 

• Kan der komme gang i ”nyhedsbreve” fra lærerne igen? – et stort ønske fra klasser på 
alle årgange... 

• Tydeliggørelse af kontaktforældrerollen 

• Flere organiserede forældremøder i 0. Klasse, så forældrene kan lære hinanden at 
kende i ”trygge rammer”. 

• Kontaktforældremøde med workshops/oplæg fra skolens pædagogiske vejledere – 
kunne man tænke i ”fyraftensmøder” med faglige temaer? (eks. Sådan læser du med 
dit barn i indskolingen osv.) 

• Får de nye forældre SB’s politikker at se? 

• Årshjul med erfaringer fra kontaktforældre (ide-katalog) 

• Morgenmad i klassen styrker forældresamarbejdet – kan man ikke gøre det flere 
gange om året? 

• Kan man slå flere møder sammen, så man har mere tid sammen? 

Ovenstående punkter skal bruges som ideer til den nye skolebestyrelse. 

 

8. Status på trivsel    Rasmus 10 min 

Søren startede med at orientere om trivsels- og inklusionsindsatsen på skolen. Status på 
arbejdet med klassetrivsel i indskolingen og på mellemtrinnet – fokus bl.a. på 
frikvartersaktiviteter og klassens sammenhold. I udskolingen har fokus primært været på 
individuelle forløb med enkeltelever/grupper af elever, der har det svært. 

Trivselsteamet holder statusseminar og planlægger næste års indsatser i overskrifter her 
inden sommerferien. – Vi er ”kommet godt fra start” og oplever, at den nye/ændrede indsats 
fungerer godt. 

Drøftelse – hvem har det svært? Og hvorfor? 

   

9. Valg til skolebestyrelse, senest 31/5-22  Jesper 20 min 

Start marts udsendes 2-pager, slut april Skole&Forældre, start maj 
opstillingsmøde, midt maj valg. STRATEGIEN 

Opstillingsmøde 19/5, kandidatopstilling 25/5, valg 31/5, kampvalg 15/6 

Der er opstillingsmøde næste torsdag d. 19/5 med oplæg fra Skole og Forældre. Rasmus 
sender programmet ud til alle forældre i morgen. Alle kandidater har mulighed for at 
fortælle lidt om dem selv, så forældrene ved ”hvem der er hvem” ved et eventuelt kampvalg. 

Drøftelse af mødestrukturen i den næste SB-periode. Skal vi have suppleanterne med til 
møderne? – Bliver vi for mange rundt om bordet? Osv...  
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9. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Intet til referat 

 

Kommende møder: 

16/6 torsdag (sommerafslutning) Forældrearrangement om ”afhængighed”  
 Rasmus 20 min 

(druk, narko, digital og sex)  

 

 

Emner til kommende møder: 

Arbejdsgrupper: 

Toiletter  Elevråd, Malene og Jesper 

Kontaktforældre Line og Malene 

 
 
 


