
Skolebestyrelsesmøde onsdag 13. december 2018 17:30-20:00 i mødelokalet 

Deltagere: Jesper, Line, Oliver og Anders (elevråd), Arne og Søren (med. Arb.), Merete, Michela, 

Søren, Lars, Rasmus og Dan (ledelsen/referat) 

Referat:  

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

Jesper savnede en ”to-do-liste” fra sidste møde – vi fulgte op på forrige liste og føjer den til 

referatet. 

Billederne fra kantinen blev vist på mødet.   Det ser godt ud! 

Købeautomat bliver opstillet i kantinen i starten af det nye år. Den vil indeholde et blandet 

sortiment fra kantinen, som kan købes på både Greve- og Dankort uden for lukketid. Det er et 

eksperiment hvor vi håber at også fritidsbrugere måske vil bruge skolens tilbud. 

Skolen overvejer også at have en prøveperiode med åbent i kantinen for 3. klasserne i 

slutningen af skoleåret. Lidt på sammen møde som vi hidtil har gjort med 4. klasserne. Perioden 

er ikke besluttet endnu – så intet er officielt endnu. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Decemberhygge. – Elevrådet møder på mandag kl. 7.30 og deler pebernødder m.m. ud for at 

ønske God jul til kammeraterne. 

Bankospil og frikvartersdiskotek er også ved at blive stablet på benene. 

Fælleselevrådet har arbejdet med et ”Comedy-projekt” med underholdning og arkadespil m.m. 

– projektet støttes af Greve Kommune. De nærmere rammer (hvem/hvor/hvornår) er ikke på 

plads endnu. 

Rasmus: I spurgte til cykelstativer ved udskolingen og det har vi bestilt. Der kommer 20 nye 

cykelparkeringspladser foran udskolingen. – Et forslag kunne også være at vi finder en speciel 

plads for knallerterne, så de ikke bliver sat på cykelpladserne – de fylder rimeligt meget. 

 

3. Digital Dannelse (ud fra en episode, vedlagt brev fra skolen). Rasmus/Jesper 60 min 

Jesper indledte punktet og Rasmus orienterede om episoden fra 6. årgang, der har 

afstedkommet en målrettet indsats for årgangens elever. 

Bred debat om forældreansvar, inddragelse af elever m.m. – Herunder også ændringen på 

elevernes Ipads, der fremover ikke har App-store, hvilket betyder, at eleverne ikke længere kan 

downloade spil m.m. Hermed sender Greve Kommune et signal til elever og forældre om, at 



Ipad’s og snart Chromebooks er et arbejdsredskab og ikke en spillemaskine eller til sociale 

medier. 

Skolebestyrelsen overvejer om der skal laves et forældrearrangement, hvor vi inviterer nogle 

eksperter/”autoriteter” der kunne fortælle om unges færdsel på nettet. – Gerne kædet sammen 

med en stand på ”Krogårdcity-aftenen” torsdag d. 30/1. 

 

4. Refleksionspunkt/-tid    Søren L 10 min 

Søren indledte med tanker han havde gjort sig vedr. ”Forældreinddragelse”.  

 

5. Diverse fra formanden    Jesper 20 min 

Jesper tilmelder sig SB-seminaret i marts gennem Skole og Forældre. 

Kontaktforældrene: - Fik vi skrevet noget ud til dem? Er vi gode nok til at inddrage dem? 

Vi har et kæmpe problem med vores skolevej – specielt er det et stort problem, når forældre 

vælger at trodse færdselsloven og parkere direkte under ”standsning forbudt” skiltet! – 

Skolebestyrelsen overvejer om de på skift kan guide de bilister, der kører deres børn i skole. 

Måske et punkt til næste kontaktforældremøde.  

Jesper har politisk kontakt vedr. ”en bedre skolevej” – SB vil høre mere. 

Søren har fået inspiration fra en forælder vedr. et projekt fra Ordrup, hvor de i samarbejde med 

forældrene, havde ændret trafikkulturen omkring skolen og faktisk fjernet flere p-pladser. 

Elevrådet vil måske også gerne være med til en ”husk lygterne-kampagne”. 

 

6. Årshjul     Rasmus/Jesper 25 min 

Punktet udgår pga. tidspres. 

 

7. Nyt fra medarbejderne og ledelsen   10 min 

SFO: Har arbejdet med ”SFO-dagens start”. Dette har afstedkommet gode ideer, hvilket igen vil 

betyde enkelte ændringer/flytte rundt på døre og Check-in og ud. De klasser, hvor der er SFO-

personale med i sidste lektion, vil de fremover gå  et kvarter før for at starte SFO’en op. 

Skolen: Fortalte om ”projektugerne” der netop har været på 9. kl. og lige nu er i gang i 8. kl. 

Flere andre fag arbejder også projektorienteret – avisen der blev uddelt er et godt eksempel. 

Trivselsmålingen blandt personalet er meget positiv. Godt nok svarer flere, at de mangler tid til 

opgaverne, men overvejende godt kollegialt fællesskab m.m. præger målingen i positiv retning. 



 

8. Eventuelt     10 min 

Søren har fået en henvendelse fra en mor, der er arkitekt og som har fokus på skolens 

indeklima. – Hun har viden på området og kendskab til Real Dania fondens fokusområde om 

netop indeklima. – Kan vi på nogen måde engagere hende? Og måske derigennem få viden vi 

kan præsentere for Greve Kommune. 

Der kommer en julehilsen fra SB til medarbejderne på Krogårdskolen. 

 

”To-Do-liste” 
Emne Ansvarlig Deadline 

Forældrearbejdsdag Jesper  

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

Rygeforbud på skolen   

Skole/hjem-samtaler – SB’s mulighed for at evaluere 
nuværende model og komme med inputs til skolens 
evaluering mhp. At justere ”modellen”. 
Pkt. på næste møde 

Jesper/Rasmus  

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? 
Status: Se referat 131218 

Line, Jesper  

 


