
Skolebestyrelsesmøde onsdag 15. september 2021 17:30-20:00 på skolen 

 

 

Dagsorden:  

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

Intet at bemærke. 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Signe og Freja fortalte om elevrådet og de tiltag som der var i gang. 
Der var bl.a. drøftet kortere skoledage, mm. 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min 
 
4. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

 Skolerådet  

 En årlig Krogårdfest? 

Der blev givet en kort orientering fra skolerådet, samt drøftet behovet om en årlig Krogårdfest. 

5. Status på Corona plus skolestatus   Rasmus 15 min 

 Pop-up vaccination (bliver muligvis ikke til noget, men det er usikkert) 

Der er nye retningslinjer for skolen at forholde sig til. Det er ikke længere et krav at eleverne 
skal lade sig teste, men en anbefaling. Eleverne kan lade sig teste på 0, 4 og 6 dagen, men de 
skal i skole under forløbet, medmindre de er smittet eller udviser symptomer. 

6. Ordensregler (Et syn med ”nye” øjne)  Rasmus 20 min 

Punktet blev gennemgået og punkt O og N skulle ændres så det passede til skolens politiker. 
Punktet skulle på igen til vedtagelse til oktober.  

7. Gennemgang af budget    Rasmus 20 min 

Skolen har et overskud på nuværende tidspunkt. Der blev drøftet hvordan pengene skulle 
investeres. Skolen påtænker i nye læringsmiljøer. 

8. Trivselsmåling    Rasmus 20 min 
 
Skolen ligger på Kommunal niveau (minus 0,1 point). Det blev aftalt at skolen skal fremlægge 
de trivselstiltag som er blevet iværksat i dette skoleår. Dette bliver til november mødet. 

9. Kortere skoledage    Rasmus 20 min 

Skolen er kommet videre i processen. Punktet var været på dagsorden på UG og i elevrådet.  
Skolen planlægger at inddrage fagfaglige timer, understøttende undervisning og pausetid. 
De kortere skoledage vil træde i kraft pr. 1/1-2022 
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10. Gårdvagter    Rasmus 10 min 
 
Der er indsat ekstra gårdvagter i indskolingen og på mellemtrinnet. 

11. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Skolen har købt sig til sin bøgehæk ud mod skoleager. Skolen gerne blive etableret inden 
vinter. 

 

Kommende møder: 

15/9  onsdag 

14/10 torsdag 

16/11 tirsdag 

15/12 onsdag 

13/1 torsdag 

9/2 onsdag 

10/3 torsdag 

5/4 tirsdag 

11/5 onsdag 

16/6 torsdag 

 

Emner til kommende møder: 

Årshjul      

Rygefri skole 

Skolehjem samarbejdet (dialog om hvad vi kan/vil)  

AULA og kommunikationen 

Antimobbeprincip 

Vi skal lære skolen bedre at kende og derfor vil vi invitere de forskellige ressourcepersoner 
med til møderne. 

Arbejdsgrupper: 

Toiletter  Elevråd, Line og Jesper 

Kontaktforældre Line og Malene 

 
 
 


