
Referat 

 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag 23. august 2018 17:30-20:00 i mødelokalet 

 

Tilstede: Merete, Line, Jesper, Michala, Marie, Joy og Lars,  

Rasmus Skoleleder, Arne Personalerepræsentant, Søren TR, Janet, Indskolingsleder (Referent) 

 

Afbud fra : Søren Elevråd er endnu ikke valgt. 

Andreas, Dorthe, Inge, Per, Malene, 

 

 

Dagsorden. 

Indledning:  

SB medlemmers deltagelse ved forældremøder – skolen udsender en liste over datoer, således at  

Spørgsmål rejses omkring kommunikation på Intra mellem skole og SB samt internt i SB – 

Bestyrelsen beslutter at beskeder skal tilgå SB i den almindelige Indbakke – sekretariatet har 

opgaven. 

 

1. Opsamling fra kurset d 21/8    Rasmus og Jesper 25 min 

Jesper rejser spørgsmål omkring håndtering af ansvar omkring bygninger. Der udpeges på et 

senere tidspunkt en bygningsansvarlig i SB, som sammen med Rasmus fremadrettet vil varetage 

henvendelser fra forældre mv.   

Jesper uddeler dokumenter fra kurset vedrørende SB´s videre arbejde. 

 

2. Dialog om vores organisering i SB   Jesper 20 min 

Fordeling af ansvar og opgaver samt organisering drøftes på mødet 3. september 2018 kl. 19-21 

hos Jesper, Belsager 44. 

 

 



3. Møderække for resten af året   Jesper 10 min 

Forslag til at møder afholdes i ulige uger – drøftes igen i bestyrelsen 3/9-18. 

Næste møde på skolen afholdes mandag d. 17. september kl. 17.30-20 

 

4. Budgettet 2019 og høringssvar    Rasmus 75 min 

Bestyrelsen drøfter forslagene i budgetoplægget samt alternative besparelsesforslag. 

Jesper og Søren løfter opgaven og udarbejder høringssvar, hvilket skal afsendes senest 29. august 

2018. Høringssvaret sendes til øvrige bestyrelsesmedlemmer til kommentering og derefter 

adviseres skolens samlede forældregruppe, med det formål at alle informeres og gives mulighed 

for at bidrage til bestyrelsens høringssvar. 

Udover Krogårdskolens bestyrelses høringssvar udarbejdes fælles høringssvar fra samtlige 

bestyrelser på kommunens skoler. 

 

5. Pædagogisk weekend     Rasmus og Dan 15 min 

Den samlede personalegruppe deltager i Pædagogisk weekend 28 og 29 september - fra fredag d. 

28. september kl. 12. Skolebestyrelsen bakker op om, at forældre til SFO-børn anmodes om at 

støtte op om skolen ved at hente børn så tidligt som muligt. SFO har dog normal åbningstid.  

 

6. Eventuelt     5 min 

Der efterlyses information til klassen forældre fra de nye lærere. 

Stadig problematiske situationer omkring og parkering ifm. aflevering af børn.  

 


