
Skolebestyrelsesmøde onsdag 25. april 2019 17:30-20:00 i mødelokalet 

Fremmødt: Jesper, Line, Lars. Oliver (elevråd). Søren og Arne (medarbejderrep.). Malene, Michala, 

Søren. Rasmus og Dan (ledelsen). 

REFERAT  

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

Se liste sidst i referatet. 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Oliver orienterede fra dagens elevrådsmøde. – bl.a. 

 Bæredygtighed – (automatiske vandhaner, regnvand som skyllevand i wc, grøn energi fra 

solceller osv.) 

 Fodboldturnering d. 20. maj – årgangene kan stille med et hold. 

 Priserne i kantinen er blevet dyre 

 Ønske om nye stole (der kan dreje) i klasserne, puder til stolene. 

 Renovering af omklædningsrummene – de lugter. Måske en ”bås” i badet til dem der 

ikke kan lide at bade med andre. 

 Ønsker net over multibanen i de stores gård. 

 De store elever ønsker ro når de går til prøve. – Kan man lukke skolegårdene de 

pågældende dage? 

 Skal alle klasser være repræsenteret i elevrådet? (Svar fra ledelsen: Ja, det skal de være) 

 Kan man nøjes med at vælge en elev og kan man vælges FØR sommerferien, så man kan 

komme tidligere i gang efter ferien? Hvad nu, hvis der ikke er nogen der vil vælges? – De 

sidste spørgsmål gav anledning til debat om elevdemokrati i folkeskolen. 

 Mobilpolitik: Eleverne vil rigtig gerne komme med nogle råd til det der kommer. – Der 

var positiv respons fra 7. årgang med deres oplevelser omkring ”mobilfri skole”. 

 Elevrådet er rigtig glade for at der er blevet lyttet til dem – bl.a. omkring nye 

cykelstativer. 

3. Nyt fra formanden    Jesper 5 min 

 Mødet 10/4  

 Kontaktforældrekursus og et-dags-skolebestyrelseskursus? – Er det en god ide? JA. 

 Formanden orienterede om ”stort og småt”.  

 Princip for kommunikation mellem skole og hjem. – SB kigger på det forslag, der ligger på 

Skole og forældres hjemmeside. – Tages op næste møde. 

  

4.  Godkendelse af budget 2019 & budget og fravær  Rasmus/Susan 20 min 



Rasmus bød velkommen til Susan – skolens rygrad på kontoret, der vil hjælpe os gennem 

budgettet! Derefter gennemgik Rasmus opbygningen af den overordnede ramme for skolens 

økonomi. (Bemærk at der kun er tale om ”driftrammen for undervisning” m.m. – lønbudget er 

ikke en del SB skal godkende.) 

Gode opklarende spørgsmål fra SB, der godkendte skolens budget. 

 

5.Fagfordeling og ny reform   Rasmus 20 min 

Rasmus orienterede om ”reform af reformen” og konsekvenserne for skoledagens længde. 

Krogård har gjort brug af muligheden tidligere (mellemtrin og udskolingen), men i indskolingen 

har det konsekvenser for skoledagens længde/SFO’ens åbningstid. Valgfagene i udskolingen 

bliver også ændret – i første omgang for kommende 7. årgang. De endelige konsekvenser er ikke 

helt tydelige for os endnu, men vi arbejder med flere mulige modeller, med udgangspunkt i at 

de 3 klassers ”valgfag” bliver bundet i 2 år og med en afsluttende prøve (i 8. klasse). 

Spørgsmål fra SB vedr. lektiecafe – findes det på Krogård? Rasmus forklarede sammenhængen i 

reformens tanker vedr. lektiecafeen som en del ag den understøttende undervisning (UUV) og 

nævnte nogle af ledelsens tanker for kommende skoleår. Hvis vi har midler/ressourcer til at 

prioritere lektiehjælpen. 

Timefordelingsplanen blev gennemgået. SB kiggede på fagenes plads i skoledagen i fht. 

Skoledagens længde osv. -  Timefordelingsplanen godkendes. 

 

6. Refleksionspunkt/-tid /1. del af certificeringen  Jesper 20 min  

Punktet udsat 

7. Mobilfri skole/ mobilpolitik   Rasmus 45 min 

SB udsætter punktet. 

Formanden gav en hurtig ”læsevejledning” til det procespapir, som forældrene har arbejdet med 

på et tidligere møde. Udgangspunktet for papiret er, ”hvad vil vi gerne have ud af princippet” og 

ikke; ”hvad vil vi ikke have”. Dette gav anledning til nogen drøftelse, men denne blev dog udsat 

til næste møde. 

 

10. Nyt fra medarbejderne og ledelsen   10 min 

Søren: Fagfordelingen fylder og året går på hæld (spec. I 9. klasserne er der ”pres på”.) 

Arne: 

 Det kører rigtig godt med de nye ”Spirerbørn”. – Vi glæder os over vejret. 



 Vi har startet ”Legoklodsen” for de elever, der har det svært i frikvartererne. Struktur og 

styring af aktiviteter af pædagogerne i frikvarterne er forhåbentlig med til at hjælpe dem 

til en bedre pause. 

 

Rasmus – vi arbejder for: 

 Flere legepatruljer næste år 

 Venskabsklasser i en mere systematiseret form næste skoleår. 

 

11. Eventuelt og arbejdsgrupper   10 min 

Fra et forældremøde i 0. klasse lyder der et ønske om; 

 At vi får genskabt ”kl. 7.50” i indskolingen igen. 

 Hvis man skal afskedige medarbejdere – som det netop har været tilfældet i 0.y, så skal 

man/ledelsen overveje, hvordan man informerer forældrene i deres klasser, så der ikke 

opstår tvivl/myter/”historier”. 

Hvornår må eleverne sendes hjem, uden at forældrene får direkte besked? 

Ledelsen svarede, at vi administrerer efter, at 

 Elever fra 0. – 6. kl. aldrig sendes hjem uden at forældrene adviseres. 

 Fra 7. – 9. klasse, kan skolen godt se sig nødsaget til at lade eleverne ”arbejde hjemme” 

og det skrives aldrig direkte til forældrene. 

 Hvis eleverne er syge, så ringes de hjem. (Kontakt til hjemmet før hjemsendelse) 

 

  



 

”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  

Kommunikation ml. skole og Hjem 

 Princip for kommunikation 

 Aula 

  

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

  

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

  

   

Arbejdsgrupper   

Forældrearbejdsdag Michala 
Per 
Dan (ledelsesrep.) 

 

Toiletter Elevrådet 
Line og Jesper 

 

 


