
Skolebestyrelsesmøde tirsdag 26. februar 2019 17:30-20:00 i mødelokalet 

Deltagere: Jesper, Line, Malene, Michala, Søren, Joy. Søren og Lea (medarbejderrep.) Anders og 

Oliver (elevrep.) Rasmus og Dan (Ledelse samt referat) 

REFERAT:  

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

Jesper rundede referatet og ændringerne på dagens dagsorden. – Han minder om at næste 

møde starter kl. 17 med besøg af SBU-udvalgsformanden Claus Jensen. 

Per og Michala finder ud af hvem der tager ”formandsstafetten” for arbejdsgruppen om 

”forældrearbejdsdag”. 

Hurtig gennemgang af ”To-do-listen”. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

På sidste møde drøftede elevrådet bl.a.: 

 Lygtekampagne for eleverne ( og ”kør ordentligt” i fht. Forældrene) 

 Toiletterne – stort ønske om at flere toiletter bliver renoveret som dem ved 

Vestfløjen/gangen v. madkundskab og i indskolingen. (Dette gav en god drøftelse i SB 

om, hvordan vi kunne gøre skolens toiletter ”grønne” og hvordan kan vi søge tilskud om 

det?) 

 

3. Evaluering af Krogårdcity   Rasmus 15 min 

Rasmus orienterede om forløbet både før og under featureugen. Mange smil og glade 

mennesker torsdag aften! 

Skolebestyrelsens oplevelse var også positiv og sender de største tanker og tak til personalet for 

det kæmpe arbejde, de har lagt i (og før) ugen. 

Ugens formålet med at skabe relationer på tværs af årgange og klasser er lykkes.  

 

4. Nyt fra formanden    Jesper 15 min 

Tal ordentligt/god tone 

Med udgangspunkt i en ”dårlig oplevelse”, hvor en forælder havde overfuset en medarbejder 

satte Jesper rammen for en drøftelse med overskriften; ”ingen skal finde sig i at blive 

overfuset.”  

Skoleresultatet 



Vi er kommet ud med fantastiske resultater! (eks. CEPOS-tallene, 

elevtilfredshedsundersøgelsen, sygefraværet) Skolen har fortsat fokus på områder, hvor der er 

plads til forbedringer, men vi er stolte af resultaterne. 

Skoleråd/ressourcefordelingsmodel 

Formanden orienterede fra mødet bl.a. politikernes ønske om, at skolebestyrelserne drøfter 

skoledistrikter m.m. (Det frie skolevalg er under stort pres…) samt den nye 

ressourcefordelingsmodel. 

Antal 0. klasser (fra 3 til 2 spor)    Rasmus 

Jesper og Rasmus orienterede om processen, der er sat i gang efter udmeldingen om, at vi skal 

være en klasse mindre. Denne udmelding vil have økonomiske konsekvenser for skolen både nu 

og på sigt. 

 

5. Årsregnskab     Rasmus 15 min 

Rasmus orienterede om regnskabet og havde enkelte nedslag/punkter der blev uddybet. 

Overskuddet på ca. 500.000 kr. er overført til dette år. – Der er planer for en del af dette 

overskud  Rasmus og Dan orienterede om overvejelserne bl.a. indretning af ”Maker Space”, 

kontorer, flytte rundt på et par lokaler samt møbler til sidefløjene. 

 

6. Refleksionspunkt/-tid /1. del af certificeringen  Jesper 15 min  

Den arbejdende skolebestyrelse knoklede med 1. modul. – Gode spørgsmål til refleksion. 

 

7. Mobilfri skole    Rasmus 55 min 

Udskydes til næste gang. 

 

10. Nyt fra medarbejderne og ledelsen   10 min 

Medarbejderne: 

 Fagfordelingen for næste skoleår ”står for døren”. 

 I udskolingen er det afgangsprøverne der er fokus på nu(!) 

 Indskolingen er ”Spirerbørnene” på vej (1. april) og så fylder personalereduktionen i Bh. 

Klasserne en del pt. 

Ledelsen: 



 Fagfordelingen fylder i vores arbejde ”lige om lidt”. – SB vil blive præsenteret for flere 

elementer undervejs. 

 Den nye folkeskolelov får betydninger for kommende skoleår – både reduktionen af 

timer i indskolingen samt valgfagsblokken i udskolingen. 

11. Eventuelt     10 min 

Overvejelser om emner til mødet med SBU-formanden: 

 Det frie skolevalg 

 Skolevejen 

 En multihal 

 ”Vi er én GOD skole” 

 Den gode dialog på skolen 

 

”To-Do-liste” 
Emne Ansvarlig Deadline 

Punkter til kommende møder: 

 Mobilfri skole 

 Årshjul 

 Rygefri skole 

 Fagfordelingen (disponeringer det kommende 
skoleår) 

 Økonomi 

  

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  

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 Fredag d. 1/3 

Inklusion – hvordan arbejder Krogårdskolen med dette 
emne. (oplæg og orientering til SB) 

  

   

Arbejdsgrupper   

Forældrearbejdsdag Michala 
Per 
Dan (ledelsesrep.) 

 

Toiletter Elevrådet  
 


