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Skolebestyrelsesmøde onsdag 16. september 2020 17:30-20:00 i mødelokalet 

Fremmødte: Jesper, Line, Marlene og Søren (forældrerepræsentant) Signe (elevrepræsentant) 

Søren og Morten (medarb-repræsentant) Rasmus og Dan (ledelsen/referat) Indbudt til pkt. 2. Lars 

og Bo (lærere i indskoling og mellemtrin). 

REFERAT: 

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

Intet til referat. 

2. Mobilpolitikken - evaluering    Rasmus 60 min 

Rasmus indledte med en gennemgang af planen for evalueringen af skolens mobilpolitik. Bo 

Gennemgik undersøgelsen blandt medarbejderne. – Der er en høj svarprocent blandt 

personalet. 

Lars, Bo og Morten fortalte om deres erfaringer med mobilpolitikken set i et indskolings- 

mellemtrins- og udskolingsperspektiv. 

Gode inputs og spørgsmål fra forældrene. Et dilemma: Hvad nu hvis eleverne IKKE afleverer 

telefonerne? – Kan de/skal de ”tvinges”? Og hvem skal ”tvinge” dem?  

Mobilpolitikken er slet ikke vedtaget – den er på prøve. Hvad er det vi vil med den? For de store 

elever er mobilen en meget stor del af deres liv. Skal den ikke integreres i skolen? 

Stor forskel på drengenes og pigernes indgang til mobilpolitikken. 

Eleverne oplever forskellige ”kreative løsninger” på, hvordan man kan ”snyde sin lærer” eks. 

Ved kun at aflevere et cover i kassen. Men de fortæller det til læreren bagefter… 

Rasmus: Vi indførte mobilpolitikken for at styrke fællesskabet, koncentrationen og læringen i 

timerne. Det er lykkedes! Lærerne udleverer telefonerne i de timer, hvor den evt. kan/skal 

bruges i et fagligt sammenhæng. Lærerne bruger ikke længere (ret meget) tid på sanktioner, 

”detektivarbejde” og andet negativt – de bruger nu mere tid på den direkte undervisning. 

Vi har haft debatten ad flere omgange og nu har vi nogle konkrete oplevelser vi kan drøfte ud 

fra. Det giver os en bedre diskussion. Skal telefonerne måske udleveres i nogle frikvarterer – og 

hvorfor egentlig det? 

Kunne man spørge eleverne om deres mobiler? – evt. kædet sammen med trivslen? 

Lærerne udleverer og inddrager mobilen, der hvor det giver mening i undervisningen – eks. Når 

der skal filmes et spydkast i idræt, eller tages tid eller tages billeder af blomster og dyr på 

engen… 

Rigtig god debat og inputs på mødet i dag. – skolebestyrelsen er enige om at vi lukker 

diskussionen om mobilpolitikken for nu. Den nuværende mobilpolitik vedtages af SB, med stor 

ros til personalet i fht. Den måde de forvalter politikken på. Der er forskel på, hvordan 
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politikken virker og fungerer i indskolingen vs udskolingen og det må der gerne fortsat være. SB 

ønsker at mobilpolitikken kan være et udgangspunkt for en videre drøftelse om ”digital 

dannelse” i folkeskolen – gerne med besøg af skolens IT-vejleder og et oplæg om skolens 

læseplan for IT. 

Ledelsen gennemskriver mobilpolitikken og fremlægger den til endelig vedtagelse på næste 

møde. 

 

3. Nyt fra elevrådet    10 min 

Signe: Vi har ikke fået afholdt møde lige nu. Men Signe har repræsenteret skolen i Greve 

Fælleselevråd. De har lavet et høringssvar til budgettet, hvor bl.a. ”klubberne ind på skolen” 

mødte stor modstand. – eneste fordel ved forslaget er, at man ikke skal ud i trafikken for at 

komme i klub… (fremførte nogle skoler.) – Det var sjovt at være med til fælleselevrådsmødet. 

 

4. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min 

Medarbejderne: 

• ”Bring your own device” begynder at skabe debat nu på lærerværelset. Ledelsen følger 

op på om det overhovedet er besluttet. (Note: Det er vedtaget med budget 2019, med 

virkning fra overslagsårene 2021 og frem. /Dan) 

• I dag har vi ikke drøftet sygefravær som vi jævnligt har på dagsordenen. Lige pt har vi et 

højere sygefravær end vi tidligere har været vant til. – Det hører Søren også fra andre 

skoler(!) Corona kan tilskrives lidt af fraværet, men desværre oplever mange at 

oplevelserne fra foråret og den konstante ”corona-tilstand” kan sætte sig som stress. Vi 

har aftalt at vi skal have beskrevet, hvorfor det er sådan. 

•  Søren orienterede om skolens trange kår for afviklingen af vores idrætsundervisning. – 

Ikke kun pga. renoveringen af vores gymnastiksale, men også vilkårene, når vi ”låner os 

frem til faciliteter” i GiC. Vi oplever at samarbejdet er svært. 

Ledelsen: 

• Vi har fået pris på borde- bænksæt. – hvis vi køber 6 sæt er prisen samlet 30.000,- + 

transport. 

• Vi får økonomi til ”et løft af folkeskolen” hen over de næste år. – Det svarer i sidste ende 

til ca. 2 lærerstillinger på vores skole. 

• Byrådet kommer på besøg på skolen på mandag – de er interesseret i at se, hvordan de 

politiske mål udfoldes i praksis. 
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Skolebestyrelsen: 

• Vi oplever at der ikke sker nok i SFO’en for 3. årgang. – Efter Corona-nedlukningen 

oplever forældrene, at aktiviteterne ikke er startet op igen. Rygter blandt forældrene om 

at der vil ske flere udmeldelser. 

• Hvornår er det Lærernes dag? 

 

5. Nyt fra formanden    Jesper 5 min 

 Budget-høringssvar x 2 

Intet til referat. 

 

6. Rundvisning på skolen    Rasmus 15 min 

SB fik set gym-salene, der er under ombygning. Forventet færdige december/januar… 

 

7. Opsamling på forældremøder   Rasmus 15 min 

Jesper orienterede fra de forældremøder, han har været en del af.  

Hvordan får vi skabt mulighed for, at forældresamarbejdet kan vokse i klasserne? 

kontaktforældrefolderen er et godt input, så rollen som kontaktforældre bliver bedre defineret. 

 

8.  Planlægning af kontaktforældremøde d 7/10 kl 16:30-18:30 Rasmus-Jesper/20 min 

Dagsorden:   Hvad fik eleverne ud af Covid-19 

  Hvordan aktiverer vi forældrene i klasserne 

  Udlevering af folder 

Jesper: Er tidspunktet helt skævt? – Vi er DKs største pendlerkommune… Vi ændrer tidspunktet til kl. 17-

19 

Drøftelse af forslagene til dagsordenpunkter. – et punkt kunne være at kontaktforældrerollen skal 

præciseres. Et andet; gode ideer til, hvordan man får ”de sidste forældre med” til møderne. 

Vi skal lige overveje mødets afvikling – Coronarestriktionerne gælder også for forældremøder… Skal folk 

tilmelde sig?  - Vi skubber mødet til afvikling i november. 

 

9. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Intet til referatet. 
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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 


