
Skolebestyrelsesmøde torsdag 8. juni 2022 17:30-20:00 hos Jesper 

Fremmødte: Jesper, Marie, Michala, Lars (forældrerep.) Signe, Freja (elevrep.) Søren og Morten 
(medarbejderrep.) Rasmus og Dan (ledelse og referat) 

 

Dagsorden:  

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

Husk at der skal vælges en repræsentant til arbejdet med ”Den digitale skattejagt”. 

Kan det lade sig gøre at vælge elevrådsrepræsentanter før sommerferien? 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Intet nyt fra elevrådets møder. Der er stor fokus på de igangværende afgangsprøver for 9. 
Årgang. 

7. årgang har været på lejrskole på Bornholm. – Kun et uheld, hvor eleven skulle på 
skadestuen. (Han har det fint igen.) Sjov tur for alle 3 klasser. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min 

Medarbejdere: 

• Det har været sidste skoledag for 9. Årgang – forløb rigtig fint. Ingen skum/brandbil i 
år, men eleverne havde indbudt lærerne til ”elefantfodbold”. Efterfølgende 
vandkamp for dem, der havde lyst. 

• Planlægningen af næste skoleår er langt, men ikke helt i hus. Sådan er det altid på 

denne tid af året       

Ledelsen: 

• Vi har fået ansat en ny sekretær, der starter 1. August. 

• Vi har ansat 3 lærere, men desværre er den ene sprunget fra. Derfor har vi et 
genopslag ude. Vi holder samtaler løbende, så vi forhåbentlig får ansat ”den helt 
rigtige” inden sommerferien. 

• Greve Kommune skal spare. Vi skal spare 1% på indeværende års budget. Allerede til 
august, vil der komme forslag til yderligere besparelser til de kommende års 
budgetter, som skolebestyrelsen skal forholde sig til. Denne besparelse, skal skolens 
ledelse finde. 

• Næste års kalender skal på plads. Tænker SB at møderne med ”rullende dage” er ok, 
eller skal vi finde en fast dag? – SB mødes med de nye medlemmer i næste uge og 
drøfter dette. 

Skolebestyrelsen: 

• Jesper: Tak til de to medlemmer af SB, der har sidste møde i dag. Det er Marie og 
Lars, der stopper. Vi har Greves bedste skolebestyrelse og det er også jeres 
fortjeneste. 
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• Lars har sendt en mail til skolen med et tilbud om tomat-, agurk- og andre planter, 
som ellers bliver smidt ud på hans arbejde. – skolen vil gerne tage imod noget af det. 

 

4. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

Drøftet/gennemgået under andre punkter. 

 

5. Forældrearrangement om ”afhængighed”   Rasmus 20 min 

SB drøftede mulighederne for at afholde møder, med forskelligt indhold. Forskelligt indhold 
vil måske også være relevant, for forskellige aldersgrupper? 

• Kan man lave møder/indhold, der kan ramme alle? 

• Kan man ikke invitere alle forældre og så lade indholdet ”styre”, hvem der kommer? 

• Er det muligt at skabe rum for at forældrene eks. På årgangene, kan snakke sammen? 

• Gentagende møder, med forskelligt oplæg, så interesserede kan melde sig til. 

• Foredrag (eks. Med Imran Rashid – stavekontrol?) med efterfølgende ”samtalerum” 
for forældre, med børn på samme årgang. 

• Kan vi slå os sammen med naboskolen? 

• Kan SB tænke i et årligt tema og så invitere til flere møder med nogenlunde samme 
tema? 

”stemningen” peger i retning af et foredrag om emnet ”digital dannelse”. 

Medarbejderne er bekymrede for, at vi forsøger at ”løse det hele på en gang”. Det er nok 
ikke muligt, uanset hvilken foredragsholder vi finder... 

SB vil lægge datoerne for næste års forældremøder på mødet i august. – Vi forestiller os to 
møder med ”nogenlunde” samme tema. – Ideer drøftes på mødet til august. 

 

6. Ny skolebestyrelse    Jesper 20 min 

Den nye skolebestyrelse har konstituerende møde i næste uge. Der var ikke kampvalg, men 
vi fik valgt skolebestyrelsen samt 3 suppleanter. 

 

7. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Intet til referat 


