
Skolebestyrelsesmøde mandag 20. maj 2019 17:30-20:00 i mødelokalet 

Jesper, Line, Per, Malene, Michala, Søren, Lars. Arne og Søren (medarb. Rep.) Malthe (elevrep.) 

Rasmus og Dan (ledelsen/sekretær). 

 

REFERAT  

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

Intet til referat. 

 

2. Nyt fra elevrådet     10 min 

I dag har vi afholdt den planlagte fodboldturnering – vejret var godt og det gik godt i dag. 

 

3. Nyt fra formanden     Jesper 15 min 

 Jesper har lavet skolebestyrelsens årsberetning. – Den rundsendes til kommentering og 

lægges efterfølgende på skolens hjemmeside. 

 Jesper har rundsendt referatet fra referencegruppen/mødet om en eventuel ny 

skolestruktur. SB fik en orientering fra mødet og mulighed for at kommentere på det. 

 Forskellige punkter blev drøftet, herunder anti-mobbestrategi kontra trivsel – intet til 

referat. 

 

4. Mobilfri skole/ mobilpolitik   Rasmus/Jesper 60 min 

Jesper indledte punktet med en refleksion over, hvordan og hvorfor vi kom – lidt hovedkulds, 

ind i diskussionen på sidste SB-møde.  

Gode opklarende spørgsmål/svar/forklaringer, gav både forældre og medarbejdere et større 

indblik i hvorfor der overhovedet er brug for en (nyrevideret) politik på området. 

Jesper opfordrede til at alle SB-medlemmer går hjem og reflekterer over mødets inputs, så vi 

næste gang kan starte arbejdet med at revidere princippet. Forældrerepræsentanterne har lavet 

et oplæg og skolens personale kommer også med et til næste møde. 

 

5. Refleksionspunkt/-tid /2. del af certificeringen   Jesper 30 min  

Udsat til næste møde. 

 



6. Arbejds-/forældredag     Michala 20 min 

Michela orienterede om arbejdsgruppens planlægning indtil nu. – Forskellige omstændigheder 

gjorde, at SB ikke kunne finde en egnet dag her i foråret. 

Program og indhold for en arbejdsdag blev kort skitseret. 

Forslag til dato: lørdag d. 31. august kl. 9 – 13. 

Jesper sender invitation ud inden ferien (Michala retter den til). 

 

7. Nyt fra medarbejderne og ledelsen    10 min 

Søren (TR, lærerne) 

 Vi er næsten i mål med fagfordelingen 

 De skriftlige eksamener har været afholdt og nu mangler vi ”kun” de mundtlige 

 Tak til elevrådet for en god fodboldturnering i dag – vi prøver jo at lave ”alternative” 

aktiviteter til eks. Chromebooks… 

Arne 

 Vi er ved at lægge ”sidste hånd” på en ny struktur i SFO’en, som vil træde i kraft efter 

ferien. 

 Det går godt med de nye ”spirerbørn” der startede 1. april 

 Legepladsen er slidt… Siger ham der har lavet de sidste reparationer på eks. Legetårnet. 

Rasmus/Dan 

 I fagfordelingen har vi gjort en ekstra indsats for legepatruljen til kommende skoleår. 

 Vi prøver også om vi kan få plads til lektiecafe på 4. – 9. årgang som et ekstra tilbud til 

elever der har brug for det. (Her bruger vi skolens UUV-tid til.) 

 ”Intra til AULA” første step er at få alle forældre til at oprette et Unilog-in! Inden 

sommerferien. 

 

8. Eventuelt og arbejdsgrupper    10 min 

Jesper: SB må huske at hylde de 3 drenge fra 7. årgang, der vandt ”Unge forskere”. 

 

 

 

 



”To-Do-liste” 
Emne Ansvarlig Deadline 

Punkter til kommende møder: 

 Mobilfri skole 

 Årshjul 

 Rygefri skole 

 Fagfordelingen (disponeringer det kommende 
skoleår) 

 Økonomi 

 Inklusion 

 Køleskabe i indskolingen 

 Antimobbepolitik – til august 

  

  

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 

 

 


