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

Tilstede: Jesper, Line, Lars, Per, Joy, Malene, Søren. Malthe og Anders (elevrådet). Søren, Arne 

(medarb.) Rasmus, Dan (ledelsen) 

REFERAT:  

1. Opsamling fra sidste møde (to-do liste)    Jesper 15 min 

Jesper orienterede om sidste møde og ønsket om at vi i referatet fremover har en ”to-do-liste” 

som afslutning på referatet. (den er hermed indføjet) 

2. Referat fra skolerådet     Jesper 10 min 

Jesper orienterede fra skolerådsmødet og hans oplevelser med at møde bl.a. både SB-formænd 

og politikere. 

3, Organisering af skolebestyrelsen    Jesper 15 min 

Jesper har sendt SB’s organisering, der er drøftet i SB på et tidligere tidspunkt, til skolens 

sekretær. Enkelt rettelse, før den lægges på skolens hjemmeside. 

Der var ønske om at beslutninger, der skal tages i SB, fremadrettet sendes til alle forud SB’s 

møder og fremgår af dagsordenen. 

4. Møderække for resten af året    Jesper 5 min 

Jesper orienterede om den foreslåede møderække. – Hvis man ikke kan deltage, sendes afbud til 

formanden, der derefter indkalder suppleanter. 

5. Plakater på skolen?     Jesper 10 min 

Jesper åbnede en drøftelse om, hvad vi kan tillade at have hængende på skolen. SB blev enige 

om at lade ledelsen stå for den endelige vurdering ud fra drøftelsen. (Gerne foreningsopslag 

m.m. men ”nej tak” til yderligtgående politiske budskaber og egentlige ”salgsannoncer”.) 

6. Fravær, trivsel og økonomi    Rasmus 20 min 

Rasmus orienterede om sygefraværet og Søren (TR) supplerede om trivslen på skolen pt. 

Rasmus gennemgik skolens seneste budgetopfølgning og forklarede lidt om, hvordan skolens 

økonomi hænger sammen. 

7. Skoleprojekter – tjene penge (fra skolerådet)    Jesper 10 min 

God debat om forskellige muligheder for, at hjælpe skolen økonomisk. Både på klasse- og 

skoleniveau. 

8. Dialog om valg til elevrådet (demokratisk?)   Jesper 5 min 

Jesper spurgte elevrådsrepræsentanterne om, hvordan de er blevet valgt. Malthe orienterede 

om, hvilket princip der var blevet drøftet i elevrådet – ”at en formand fra 9. klasse, gerne skulle 



parres med en yngre næstformand, så man kan lære af hinanden. ” – Malthe og Anders fortalte 

om, hvordan elevrådsvalget var foregået i år og elevrådets tanker om, hvordan man kan 

forbedre den demokratiske proces. 

God debat om, hvordan ”det kan være” og om, hvad skolebestyrelsens rolle kan/bør være. 

9. Skolepatruljen, er den der eller?    Jesper 5 min 

Dan forklarede om, hvordan skolepatruljen er opbygget/rekrutteret. Princippet er, at hvis der er 

sygdom, ture m.m. og de er færre end 3, så går de ikke ud… - Giv dem et smil  når du kører 

forbi. 

10. Seksualundervisning hvem/hvordan    Joy 5 min 

Joy spurgte til et af skolens timeløse fag – seksualundervisningen. Rasmus forklarede, hvordan 

faget/emner bliver drøftet undervist efter på skolen. – Både i regi af ungdomsskolen, Sex og 

Samfund samt hvordan temaer kan indgå i den daglige undervisning. 

11. Rettidig udmelding om forældremøder   Jesper 5 min 

Der er sket en fejl i enkelte klasser mht. orienteringen af forældre forud mødet her ved 

skolestart. Vi tilstræber, at møderne er meldt ud i ”god tid” og 3 dage er ikke god tid… 

12. Kantine menu, invitation af kantinelederen   5 min 

SB har fået henvendelser fra forældre, der synes at der er for mange ”søde sager” i udvalget i 

kantinen. Der ønskes en drøftelse af menuen/udvalget – gerne med besøg fra Lene fra kantinen. 

Punktet sættes på et af de kommende møder. 

13. Kåringer/nomineringer fra afgående klasser   Jesper 5 min 

Det foregår ikke på skolen her! 9. klasserne kender rammerne for eks. Sidste skoledag forud 

arrangementet, hvilket har gjort, at det de sidste par år har været arrangementer som både 

elever, lærere og ledelse kan stå inde for. 

14. Toiletter      Jesper 5 min 

Jesper vil gerne have nedsat et udvalg, der kan tage initiativer i forhold til toilet-

problematikkerne. Mange gode forslag til videre drøftelse. – Bl.a. håndsprit. 

Punktet tages op på et senere tidspunkt. 

Udvalg: Line og Jesper. 

15. Vision 2018 – 2021 Ledelsen, medarbejderne, elevrådet og skolebestyrelsen 5 min 

På baggrund af inspirationsaftenen med Skole og Samfund, spurgte Jesper til, om det var en ide 

at arbejde videre med skolen – Hvor er vi på vej hen? Dan og Rasmus lovede et oplæg om 

skolens retning pba. ”arbejdet med mission, vision og medarbejderne efter sammenlægningen” 

på næste møde. 



Rasmus fortalte om det arbejde ledelsen har i fht. Medarbejdergruppen og sammenlægningen 

og vil gerne orientere om det på et kommende SB-møde. 

Beslutning: Ledelsen holder oplæg til drøftelse på næste SB-møde. 

16. Principper     5 min 

Jesper vil gerne, at SB kigger på principperne og specielt de områder, hvor der ikke er 

udarbejdet principper. Rasmus forklarede lidt om baggrunde for, hvorfor der ligger principper på 

lige præcis de områder, hvor de er pt. 

Drøftelse om ”et godt princip” og forskellen på principper og regelsæt. Ønske om, at tage 

debatten om principperne løbende. Eks. Et princip til debat/fornyelse på de efterfølgende SB-

møder. 

17. Årshjul (kommunikation/indsatser)     5 min 

Drøftet. 

18. Nyt fra medarbejderne, elevrådet og ledelsen   10 min 

Elevrådet: Der er ikke rigtigt kommet gang i arbejdet endnu. De har dog drøftet ”Krogård City” 

og den kommende featureuge samt, hvad elevrådet kan arbejde med i det kommende år. 

Debat om alle om, hvordan vi får udbredt budskabet om alle de gode tiltag der er på skolen. 

Medarbejderne: Det er en travl periode vi er inde i pt. Der er bekymringer i fht. De 

besparelsesforslag der ligger i budgettet – specielt når de sammenholdes med besparelser der 

NETOP er foreslået på administrationen/skolens sekretærressource. 

Vi ser frem til den pædagogiske weekend, hvor hele medarbejdergruppen er med og skolen 

derfor lukker kl. 12.00 

19. Eventuelt      5 min 

Line har haft kontakt til Søren (vejingeniør) vedr. skolens tilkørselsforhold. 

SB plejer at bakke op om ”Lærerens dag”. – flere gode forslag i SB. 

Kontaktforældre- og fløjmøder. – Er det noget vi skal holde fast i? 

SB har oplevet store frustrationer både blandt forældre og personale i fht. Elevernes Ipads – har 

vi en opgave med at informere forældrene her? 

 

Referat /Dan 

 

 



”To-do” – punkter til fremtidige møder 

 Visioner. ”Hvor er vi og hvor er vi på vej hen? ” – oplæg ved ledelsen om arbejdet efter 

sammenlægningen. 

 Sponsering (eks. Udendørs boldbur, skaterbane osv.) 

 Kantinen. Menu, sundhed og økonomi 

 Toiletter 

 


