
Skolebestyrelsesmøde onsdag 20. marts 2019 18:00-20:00 i mødelokalet 

Fremmødte: Jesper, Line, Per, Lars, Michala, Malene, Søren og Andreas. Arne og Søren 

(medarbejder rep.). Rasmus og Dan (ledelsen). 

Referat  

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

Jesper orienterede fra mødet med udvalgsformanden fra teknik og miljø, Mortan, der havde 

centerchef og direktøren med. Hvor meget der kom ud af mødet er tvivlsomt, men vi fik vist og 

forklaret, hvilke problemer SB ser vedr. skolevejen. 

 

2. Nyt fra elevrådet     10 min 

Intet pga. sygdom. 

 

3. Nyt fra formanden     Jesper 5 min 

Jesper orienterede bl.a. om 

 ”forældremøde” hjemme hos ham 10/4, hvor der bl.a. skal drøftes mobilpolitik. 

 Processen omkring læserbrevet vedr. færre elever/et spor mindre, blev drøftet. 

 Skolebestyrelsesseminar (Jesper har sendt referat) Blev ikke drøftet yderligere. 

 Lær med familien (Jesper har sendt link) Blev ikke drøftet yderligere. 

 

4. Mobilfri skole (Princippet SKAL være læst inden mødet)  Rasmus 45 min 

 Holdning – Fakta – Princip Dialog oplæg 

Jesper indledte punktet med sine refleksioner og overvejelser. Han rundede af med 

overvejelserne om; Skal vi lave principper om, hvad vi ikke vil have, eller principper om, hvor vi 

gerne vil hen. 

Rasmus og Dan orienterede om flere uhensigtsmæssige episoder, som skolen har oplevet i den 

senere tid.  

Lea orienterede om et forsøg der har kørt i hendes 7. klasse gennem snart 2 måneder – forsøget 

er udvidet til hele årgangen og løber frem mod påske. – Lea oplever færre forstyrrelser i 

undervisningen og et større fokus på hinanden. Eleverne er nu nået dertil, hvor færre har deres 

mobil med i skolen og beder om, at lade dem ligge i kassen, når de tager til idræt og holder 

frikvarter. 



Rigtig god drøftelse af emnet. Flere inputs fra personalet, ledelsen og forældre, som var med til 

at belyse emnet. Jesper prøvede at samle op på drøftelsen – men var selv meget i tvivl om han 

går ind for et forbud eller ej. – Drøftelsen foregår i ”næste runde” i forældreregi og 

efterfølgende opsamling og drøftelse med medarbejderrepræsentanter og ledelse på 

kommende SB-møde. 

 

5. Refleksionspunkt/-tid /2. del af certificeringen   Jesper 20 min  

Udsat 

 

6. Fagfordeling     Rasmus 15 min 

Udsat 

 

7. Nyt fra medarbejderne og ledelsen    10 min 

Arne:  

 Orienterede fra mudderbadet i indskolingen… (Det har jo regnet en del  her på det 

sidste) 

 Der har d.d. været ”overleveret” info om de nye spirerbørn fra børnehaverne til 

skolen/SFO. – Det bliver spændende at høre om de nye børn og ikke mindst møde dem d. 

1. april. 

 Jesper spurgte ind til et kommende forældremøde, hvor SB kunne deltage og byde 

velkommen til de nye forældre. 

Søren: 

 Fagfordelingen fylder rigtig meget – vi rykker jo tættere på. 

 Vores undervisningsvejledere er ved at ”kortlægge” hvad skal man lærer på de forskellige 

årgange – eks. Inden for emnet digital dannelse. 

Ledelsen: 

 ”Den gode ide” – er en pulje af penge som man kan søge. Krogård (Helle og Sandra) har 

søgt til projektet; ”Matematik på tur”. 

 Dan har i dag være på kursus i det kommende ”Skoleintra” der pr. 1. august hedder 

AULA.  

 

 

 



8. Eventuelt      10 min 

Punkter til kommende møde: 

 Jesper vil gerne høre om konsekvenser af reform af reformen. 

Per undrede sig over, hvordan han er kommet med i udvalget om forældrearbejdsdagen? 

 

 

”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 
Line og Jesper 

 

 


