
Skolebestyrelsesmøde tirsdag 11. oktober 2022 17:30-20:00 på Krogårdskolen 

Tilstede: Jesper, Søren, Martin, Marlene, Janne, Leise (forældrerep.) Søren (medarb. Rep.) 
Rasmus og Dan (ledelse og referat). 

Gæster: Morten (direktør), Claus, Linda (SBUU) 

 

REFERAT  

Politiker og direktion    60 min 

Jesper bød politikere og direktør velkommen og takkede for deres lyst til at besøge skolen. 
Præsentation ”bordet rundt”. 

Emner der blev vendt/drøftet: 

 Sikker skolevej 
 Skolens mulighed for idrætsundervisning 

o Halkapaciteten i området generelt (pres på GiC) 
o Afviklingen af undervisningen i idræt 
o Badning efter Corona... 

 Skolen som samlingspunkt for/I nærmiljøet 
o Muligheden for at vælge skolen til ved skolestart 
o ”Det sociale arbejde” på og omkring skolen – Krogård kan bryde den sociale 

arv 
 Skolens mulighed for at arbejde med trivsel, skrøbelige elever og inklusion 
 Skolen får lov til at købe 50 tæpper ind til brug i den kommende kolde periode. 

SB opfordrer forældrene til, at medbringe plaids, til egen klasse. 

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

XX 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Elevrådet var desværre fraværende 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min  

Medarbejder: Inklusion, tider og adfærd i GIC. 
Ledelsen: Midlertidig placering af daginstitution på boldbanen, Fraværet for medarbejder er 
på 4,4%, godkendelse af ferieplanen. 

4. Kontaktforældre    Malene 10 min 

Orientering om den digitale skattejagt (1, 4 & 7. Årgang), samt orientering om 
meddelelsesbogen.   
Kan der etableres et sted i Aula hvor folderen, dokumenter, ”værktøjskasse” kunne være, så 
alle forældre kunne have adgang til den? 
Skolen blev mindet om at medarbejderne skulle skrive ud til (kontakt)forældrene når der 
starter et nyt barn i klassen, så forældrene har mulighed for at tage godt imod familien. 

5. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 
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XX 

  

6. Mobilpolitik    Rasmus 20 min 

Udskudt til næste møde 

7. Eventuelt og arbejdsgrupper (arbejdsdag?) 5 min 

 Spurgt ind til skolens sorg/krise bedredskab – skal fremvises næste gang. 

Kommende møder: 

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 Elise 

Styregruppe for digital skattejagt Mohammad og Elise 

 
 
 


