
Skolebestyrelsesmøde tirsdag 9. oktober 2018 17:30-20:00 i mødelokalet 

Deltager: Jesper, Line, Oliver (elevråd), Per, Marlene, Arne (Medarb.), Søren (medarb.), Rasmus og 

Dan (ledelsen), Søren A (fra kl. 18.40) 

Lene (kantinen) deltog under 1. pkt. 

REFERAT:  

Rasmus orienterede om ændringer på dagsordenen samt afkortning af dagens møde pga. mange 

afbud. 

1. Kantinedrift/sund skole ved Lene    Lene 20 min 

Rasmus bød velkommen til Lene og forklarede lidt om ”rammerne” for skolens kantine. 

Herunder økonomien og det ”underskud” som skolens rammebevilling dækker i kantinen (pt. 

Ca. 50.000,00 kr./år) 

Lene fortalte om baggrunden for menuen og lidt om, hvordan ”dagen forløber” i kantinen. Med 

billeder gav hun SB et indtryk af, hvad der langes over disken. God drøftelse af mulighederne – 

og begrænsningerne for udbud i kantinen. Bl.a. balancen mellem udbud og ”søgningen mod 

Netto” og det usunde valg. 

Spørgsmål til Lene om hun ser det kan lade sig gøre, at optimere driften, så vi kan minimere 

underskuddet gennem tilpasning af varer, priser m.m.  

SB er generelt tilfredse med udvalget i kantinen og opfordrer forældrene til at tage en snak om 

sund mad, med deres børn derhjemme. 

 

2. Opsamling fra sidste møde (to-do liste)   Line 10 min 

Jesper havde et par kommentarer til sidste referat: 

14 – toiletter: Det er elevrådet der indkalder, til et møde. 

17 – vi har behov for hjælpe til at komme i gang med arbejdet med årshjulet. 

”To-Do-listen” gerne med ansvarlig og deadline. 

Referatet sendes ud umiddelbart efter mødet. Hvis der er kommentarer, så sendes de til 

formanden hurtigst muligt, så det ”godkendte referat” kan lægges på hjemmesiden. 

 

3. Nyt fra elevrådet     10 min 

Oliver fortalte om: 

 Et ønske fra elevrådet om et fast mødelokale. – Arne foreslog at de bruger SFO, hvor der 

altid er ledige lokaler i den almindelige skoletid. 

 Toiletter. – Elevrådet vil fortsat gerne have, at hver klasse tildeles deres eget toilet. 

 Til næste møde kommer elevrådet med forslag til værksteder til ”Krogård City-ugen”. 



 Elevrådets forslag til forskellige aktiviteter i løbet af året. Bl.a. Pebernødder til jul, 

rundboldturnering til foråret  

 Forslag til skolebestyrelsen: En cykelpumpe et centralt sted på skolen. 

 Boldburet i den lukkede gård – vi vil rigtig gerne have net over som der er i ”midt-

gården” 

 Vi vil meget gerne have skillevægge el.lign. der kan flyttes til afskærmning i 

loungeområderne. 

 Kan der komme plader på de sorte bordsæt i udskolingen? – Det er meget svært at skrive 

på papir, når man sidder ved dem. 

 

NYT PUNKT: Sikkerhed     Jesper  

Jesper orienterede om bekymringer blandt forældre om de krænkelser af piger og kvinder i 

Greve Midt samt den nærliggende visitationszone. 

Jesper har haft kontakt til nærpolitiet og foreslået, at de deltager i kontaktforældremødet d. 30. 

oktober. Skolen afventer en melding fra Jesper/Politiet om de kan deltage denne dag. 

Dan føler op på, om meldingerne fra nærpolitiet er ændret siden sidst. – Orienterer forældrene, 

hvis Politiet mener, der er behov for det. 

 

4. Konsekvenser af det kommunale budget   Rasmus 20 min 

Rasmus gav et ”første bud” på, hvad budgettet har af konsekvenser for Krogårdskolen. 

Orienteringen bygger på et skøn og er ledelsens første bud. – Der vil ske ændringer… 

 Fjernelse af integrationsmedarbejdere (har stor betydning for Krogård!) 

 Fjernelse af central kompetencepulje 

 Reduktion af medarbejdere i forvaltningen (har betydning for betjeningen af skolerne) 

 Generel reduktion i skolens budget – 2% besparelsen på ”alt andet end lønkonti”. Ca. 

50.000 kr. 

 Mindskelse af sygefraværet – ”gevinstrealisering” (Læs: besparelse) ca. 200.000 kr. 

 Ingen Ipads udleveres til 0. klasse. 

 Klubbernes ledelse lægges ind på skolerne. 

 

5. Skolesekretærer – konsekvenser af mangel på samme  Rasmus 20 min 

Rasmus orienterede kort om beslutningen vedr. omfordelingen af sekretærerne og deres 

opgaver. Susan fortsætter på skolen og Mia flytter til den centrale løn og økonomienhed på 

Rådhuset. 

Resten af punktet udsættes. 



 

6. Skolens vision og værdier    Rasmus 50 min 

Udsættes 

7. Opfølgning på pædagogisk weekend    Dan 10 min 

Rasmus orienterede om baggrunden for den pædagogiske weekend. (Egentlig kun et døgn fra 

fredag kl. 12 – lørdag kl. 12) samt i store træk indholdet og de punkter vi drøftede. 

Grundlæggende tog alle drøftelser udgangspunkt i eleverne, relationerne til eleverne og 

teamsamarbejdet. 

Medarbejderne fremhævede det, at have tid til fordybelse, som det største udbytte af 

weekenden. Selv om vi har arbejdet i team i flere år, så gav tiden os mulighed for gode 

drøftelser – vi fik sat ord på metodik og værktøjerne blev gjort levende. Vi fik sat struktur på 

vores samarbejde. 

Stor ros fra medarbejdergrupperne til hinanden – her på skolen fungerer ”lærer-pædagog-

samarbejdet” langt bedre end på mange andre skoler. – Der var faktisk også ros til ledelsens 

måde at håndtere – og afvikle weekenden på. 

 

8. Nyt fra medarbejderne og ledelsen    10 min 

Personalet i indskolingen oplever, at flere og flere elever har ”Smartwatches”, som ringer midt i 

undervisningen… - De bør kunne dækkes ind under skolens mobilpolitik. Altså, de skal være 

slukket i undervisningstiden. – Kunne være et fremtidigt punkt. 

Det ”syder og bobler” i personalegruppen efter den pædagogiske weekend – det er fedt. 

Tak for det fine arrangement på ”Lærernes dag” – det var flot af skolebestyrelsen. 

Budgetterne og vedtagelsen har fyldt – og fylder rigtig meget. 

Den periode vi lige har været igennem er traditionelt set den travleste på året og lærerne ser 

frem til ”næste periode” – fra uge 42 frem mod jul. 

Forældrekommentar: 

 Tak for generel hurtig respons fra lærerne – de svarer lynhurtigt via intra! 

 Spørgsmål til bemandingen af gårdvagter. 

 

9. Eventuelt      10 min 

Gode oplevelser på lejrskolerne. 

Referat /dal 



”To-Do-liste” 
Emne Ansvarlig Deadline 

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

Rasmus/Dan  

Sponsering (eks. Udendørs boldbur, skaterbane osv.) ?  

Toiletter Elevråd  

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

  

Trafikken – hvordan kan SB være med til at få den til at 
glide bedre om morgenen? 

Line  

 

 


