
Skolebestyrelsesmøde torsdag 8. september 2022 17:30-20:00 på 
Krogårdskolen 

Fremmødte: Jesper, Leise, Dea, Muhammed, Michala, Martin, Janne og Malene (forældrerep.), 
Søren og Morten (medarbejderrep.), Carl og Markus (elevrepr.) Rasmus og Dan (ledelse og 
referat) samt Rie til pkt. ”Nyt fra overbygningen”. 

 

Referat:  

Red Barnet     40 min 

Red Barnet fortalte om deres arbejde, fordi Krogårdskolen er blevet ambassadørskole. I den 
forbindelse, har de i dag interviewet elever fra forskellige klassetrin og holdt oplæg for alle 
skolens lærere. 

Reflektionsøvelse med plancher for skolebestyrelsen og efterfølgende afrunding for SB ved 
ledelsen, i mødelokalet.  

 

Nyt fra overbygningen    30 min 

Rie orienterede om ”nyt fra udskolingen – hvad er det vi ser.” 

I punktform: 

• Hvad vil det sige at være udskolingselev? – Nye 7. Klasser er lige startet. 

• Lige nu er der en ”rigtig god stemning” i udskolingen. 

• En ”on-going-drøftelse” blandt lærerne handler om ”Mobilfri skole”. Lærerne 
afprøver muligheden for, at eleverne kan lade mobilen ligge i tasken. Jesper 
(formand) ønsker at få til referat, at dette ikke er i overensstemmelse med princippet 
”Krogårdskolen - Mobilfri skole”. Jesper ville gerne have været informeret om dette 
forsøg, før det blev ført ud i livet. 

• Udskolingens fokuspunkter 
o Stjernetimer 
o Elevfravær 
o Årshjul for trivsel 

 

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

Intet til referat 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Carl og Markus fortalte, at de jo er nyvalgte i elevrådet og der derfor ikke er noget specifikt 
til skolebestyrelsen. Repræsentanterne fortalte om, hvordan elevrådspostkassen fungerer i 
dagligdagen. 
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Elevrådet har snakket om, hvordan de kunne være med til at gøre skolen mere grøn! – 
Hvordan kunne man sortere affald på skolen? Bl.a. flaskesortering/pant fylder i deres 
bevidsthed. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min  

Medarbejdere: Intet til referat 

Ledelsen: 

• Lærernes Dag er d. 5. okt. Det plejer at være en tradition, at SB skriver ud til 
kontaktforældrene om, at de gerne må huske ”at påskønne” lærerne denne dag og de 
gerne må hjælpe deres børn til det samme. – Marlene skriver ud til forældrene. 

• Skolen har fået ny teknisk serviceleder – Anders. Peter er blevet ”udkørende 
medarbejder” og Dennis er rykket til Arenaskolen. 

• Høringssvar til det kommunale budget har også fyldt en del. 

 

Opfølgning på forældremøderne. 

• Ærgerligt at der fortsat er kontaktforældre, der ikke hører, når der kommer nye 
elever i klasserne... 

• Gode oplevelser, blandt SB-medlemmerne på møderne – også fælles opstart. 

• Der er forskel på indholdet i den fælles opstart på de 3 afdelinger (indskoling, 
mellemtrin og udskoling) 

 

4. Nyt fra formanden     Jesper 20 min 

Næste møde får vi besøg af formanden for SBU-udvalget. – Det er vigtigt at hele SB møder op 
og ”bakker op om skolen.” 

Møde i skolerådet. – Der gik 2 timer med drøftelser af økonomien. God dialog med 
direktøren på området. 

Vi fik lavet et godt høringssvar. Stor ros til SB - specielt Søren. – Drøftelse af konsekvenser af 
besparelserne, der er i 2. Høring og muligheden for at ”råbe politikerne op”. 

 

5.Skolens økonomi    Rasmus 10 min 

Rasmus forklarede, hvordan skolens budget hænger sammen (skole, SFO, udlagte 
inklusionsmidler og ”rammen”). PT er der overskud på skolens samlede budget (”En pose 
penge”) og det kan stige en smule pga. Tilbageholdenhed fra ledelsens side i fht. 
Nyansættelse. (usikkerhed om økonomien.) 

Kantinen blev også drøftet. Over- /underskud, rentabilitet, menu og sundhed m.m. 

SB vil gerne være afsender på et brev til forældrene om netop kantinen og dens udvalg, 
økonomi osv. 
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Rasmus gennemgik kort skolens sygefraværsstatistik. Kommunen har udeladt tallene fra jan-
marts pga. Corona. Vi er lige nu ”et godt sted” takket være åbenhed om forebyggelse af 
sygefravær og et godt samarbejde i trioen. (ledelse, TR og AMR.) 

 

6. Eventuelt og arbejdsgrupper (arbejdsdag?) 5 min 

En forælder oplever, at der er 2 forældremøder og SB-møde – alle på torsdage... – Kan man arbejde 
på at rykke datoer/sikre, at ikke alle arrangementer ligger på samme ugedag? (Det må være et 
statistisk tilfælde. – Mange forældremøder i denne tid på alle dage man-torsdage.) 

Er det rigtigt at eleverne på 6. Årgang ikke har tid til at bade efter undervisningen, når den foregår i 
GiC? (Søren forklarede, sammenhænget på årgangen.) 

 

Kommende møder: 

8/9 Redbarnet & budgetforlig 

Tirsdag 11/10 Center og politikere i 60 min 

Onsdag 16/11 

Tirsdag 13/12 Juleafslutning 

Torsdag 12/1 

Onsdag 15/2  

Tirsdag 14/3 

Torsdag 12/4 

Onsdag 10/5 

Tirsdag 13/6 Sommerafslutning 

 

Emner til kommende møder: 

Arbejdsgrupper: 

Toiletter  Elevråd, Malene og Jesper 

Kontaktforældre Malene og Leise 

Styregruppe for digital skattejagt: Muhammed og Leise 

 

 
 


