
Skolebestyrelsesmøde onsdag 21. januar 2019 17:30-20:00 i mødelokalet 

Deltagere: Jesper, Line, Per, Michala, Lars, Søren. Andreas og Malthe (elevrep.). Arne og Søren 

(medarb. Rep). Rasmus og Dan (ledelsen) 

REFERAT  

0.A Indeklima 

Skolebestyrelsen inviterede Line (”nybegynder-skolemor” til en dreng i 0. kl.) til at fortælle lidt 

om indeklima. Hun har baggrund som arkitekt på en tegnestue, der bl.a. arbejder med 

skolerenoveringer. 

Line fortalte lidt om Real Danias projekt vedr. Skolerenoveringer – desværre er Greve ikke at 

finde på ”listen over kommuner” der er med. Men det er muligt at følge med i 

renoveringsprojekterne løbende. 

God drøftelse af/om økonomi, mulighed for politisk indflydelse, alternative tankegange i forhold 

til Indretning af fx fællesarealer.  

Line vil vende tilbage med en listeover mulige projekter, som vi kunne blive inspireret af samt 

hvilke fonde vi muligvis kunne søge. Line nævnte også, at der er dokumentation for, at hvis man 

sænker CO2-niveauet i luften øger man indeklimaet. 

SB overvejer at nedsætte en arbejdsgruppe, der bl.a. kunne undersøge muligheden for 

fondsstøtte til forbedring af indeklima. 

 

0.B orientering, dagsorden m.m. 

Jesper orienterede om et ”kursusforløb” der ligger online på Skole og Forældres hjemmeside. – 

De næste 5 møder vil SB gennemgå forløbet - HUSK EGEN PC! 

Herefter spurgte formanden til dagsordenen. Forslag om, at hvis man har punkter/in-puts til 

dagsordenen, så skriver man til Jesper 14 dage før næste møde. 

Drøftelse af punkternes indhold og omfang. SB ønsker en enklere dagsorden, med bedre 

mulighed for at drøfte de enkelte emner.  

 

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

Forældrearbejdsdag: SB nedsætter en arbejdsgruppe, der ”løber med planlægningen” af en 

sådan dag. - Medlemmer af arbejdsgruppen: Michala og Per samt Dan (ledelsen). 

Trafikken: Jesper har inviteret formanden for Teknik- og miljøudvalget til et besøg på skolen 

fredag morgen kl. 7.40. Dialogen om de trafikale problemer fortsætter. Dette blev desværre 

aflyst pga sygdom. Vi afventer nye datoer. 



20/3 starter SB-mødet kl. 17 med SBU-formanden Claus Jensen. Ordinært SB-møde fortsætter 

efter ”formødet” kl. 18-20. Suppleanter er inviteret med til mødet med Claus Jensen. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

 Torsdag d. 7/2 vil Elevrådet afholde ”frikvartersdisco” i spisepausen, hvor de kan komme 

og spille musik i Festsalen. 

 Mange elever synes kantinen er for dyr. Uenighed om dette blandt eleverne, men kunne 

man sætte prisen ned på de sunde ting – så ville det måske være det, der blev solgt mest 

af? (Eller gøre de usunde ting dyrere…) 

 Elevrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med lygte – og trafikkampagne. 

Ideer om videoindslag på intra m.m. 

 Toiletterne spøger stadigvæk i elevrådet. – Arbejdsgruppen er endnu ikke blevet 

indkaldt. 

 Stor utilfredshed fra elevernes side med, at App-store er forsvundet fra ElevIpads. – God 

debat om Ipads generelt… 

 

3. Krogård City    Rasmus 15 min 

Rasmus orienterede ganske kort om praktiske elementer… Der kommer en forældreinfo-folder 

ud en af dagene. 

Budgettet for hele featureugen er enormt i fht skolens almindelige drift (max. 100.000,-) 

forhåbentlig køber forældrene rigtig mange ”produkter” torsdag, hvor der er åbent hus. 

ER SB stadigvæk interesseret i at have en stand torsdag aften? ”ja tak” – Jesper gennemgik 

forslag til tekst til ”samtalekort”, så man nemmere kan komme i dialog med forældrene. 

 

4. Børne- og ungepolitikken   Jesper/Line 20 min 

Jesper og Line orienterede fra et møde omkring den kommende ”Børne- og ungepolitik”. Positivt 

forløb, med god dialog. 

 

5. Rygefri skole    Jesper 25 min 

Udsættes til næste møde. Jesper uddelte et ”afskrift” fra Københavns kommune, som kan/skal 

fungere som oplæg til drøftelsen på næste møde. 

 

6. Refleksionspunkt/-tid    Line 10 min  



Line indledte punktet, med sine refleksioner efter at have set dagsordenen om røgfri skole, 

Ipad/mobilpolitik og ”hvad er det vi vil lære vores børn” ved at udlevere Ipads og bruge IT (og 

mobilen) i undervisningen? 

Elevrådet har ”refleksionspunktet” på næste møde i februar. 

 

7. Mobilfri skole    ? 25 min 

Punktet smeltede sammen med refleksionspunktet… 

 

8. Budget     Rasmus 15 min 

9. Skolehjem samarbejdet (dialog om hvad vi kan/vil)  Jesper 5 min 

10. Nyt fra medarbejderne og ledelsen   10 min 

SFO: 

 Det meste ”drejer sig” omkring planlægning af Krogård City. 

 Vi genstarter ”forældrekaffen” i SFO’en en fredag om måneden. 

Skolen: 

 Krogård City fylder meget – på den positive måde. 

 Vi har taget hul på et nyt år og samtidig starter planlægningen så småt vedr. Næste 

skoleår. Herunder den kommende fag- og opgavefordeling. 

 Slutspurten i udskolingen frem mod afgangsprøverne er startet. 

Ledelsen: 

 Vi drøfter rigtig meget/bruger en del tid på, om strukturen er den rigtige – vi er 

stadigvæk en ny-sammenlagt skole og vi skal sikre os at strukturen er den rigtige i fht. 

Elevperspektiv, undervisning, læring osv. 

 Vi har rigtig mange elevsager pt. – Det kommer meget i bølger. 

 ”MEP2” – besparelsen på skolernes sekretærressourcer er lige nu udsat. Vores ene 

sekretær skulle have været flyttet til rådhuset i uge 9 men indtil videre kendes 

flyttedatoen ikke. 

 

11. Eventuelt     10 min 

Jesper har haft dialog med centeret om: 

Muligheden for at iværksætte en forældrearbejdsdag, men kommunen har desværre ikke 

engang råd til maling af det udvendige træ. Rasmus mente at skolen kunne finde lidt penge til 

dette. 



Jesper vil fremover blive inviteret med den årlige gennemgang af skolen/bygninger. Dette 

foretages af en kommunal ingeniør og eventuelt direktøren for dette Center. 

Etablering af en handicaprampe mellem SFO og skolen, men der er ingen penge til dette. 

Om de manglende svar på diverse henvendelser - Rasmus Johnsen (centerchef), at han ville 

svare inden 2 uger.  

De manglende vridere indvendigt på dørene i klasserne, således at man kan barrikadere sig i 

tilfælde af PLOV (Potentiel Livsfarlig Og Voldelig hændelse) samt, hvis børnene bliver låst inde af 

fx rengøringen. Dette er der ikke penge til, og Jesper meddelte Rasmus Johnsen, at ledelsen og 

skolebestyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af en ulykke eller hændelse! 

Jesper overvejer at starte en lokalforening af Skole og Forældre i Greve. 

Elevrådet spurgte til en tidligere drøftelse af en folder til nye elever. 

Lars – hvor mange hjertestartere har skolen? – En og den hænger foran idræt. 

 

Referat/Dan 

 

 

”To-Do-liste” 
Emne Ansvarlig Deadline 

Forældrearbejdsdag – arbejdsgruppe: Michala 
Per 
Dan (ledelsesrep.) 

 

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  

 


