
Skolebestyrelsesmøde torsdag 14. oktober 2021 17:30-20:00 på skolen 

Til stede: Jesper, Marie, Malene (forældre) Signe (elevrådet) Morten, Søren (medarb.) Rasmus 
og Dan (ledelse og referat). 

 

REFERAT:  

Rasmus indledte med at beklage at vi måtte flytte mødet, men der er Motionsaften i 
morgen, hvor både elever og medarbejderrepræsentanter deltager. 

 

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

Intet til referatet. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Intet nyt fra elevrådet, men i morgen er der møde, hvor de prøver at fokusere på 
gruppearbejde, så den kan få et mere ”effektivt” elevråd. Ønsket om det er der i hvert fald. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min +30 min 

Medarbejdere: 

• Flere undrer sig over udvalget af mad i kantinen. Specielt efter Corona opleves 
standarden (og kvaliteten) faldet. Eleverne kunne godt nikke genkendende til dette. 
Drøftelse af udviklingen siden SB fik et oplæg om kantinen for ca. 2 år siden. – 
Ledelsen snakker med Lene om både udbud og hendes mulighed for at søge 
inspiration hos kolleger på andre skoler. SB vil også gerne have ”ugeplanen” tilbage i 

AULA       

• Vi glæder os til motionsaftenen (og den efterfølgende ferie) 

Ledelsen: 

• Udskolingen er tilmeldt forsøg med de skriftlige naturfagsprøver, de kommende år. 
Lærerne vil gerne deltage, for at have mulighed for at påvirke revideringen af 
prøverne. – SB har tidligere nikket til at det er et godt forsøg. 

• Skærme i skolen. En bog, der ligger til udlån hos Rasmus. Kan give SB en fælles 
referenceramme, når vi skal høre om IT-dannelse. 

• Der har været brand på skolen forrige mandag. Nogle piger fra 7. Årgang havde tændt 
ild til et stykke papir på toilettet. De blev forskrækket og smed papiret i 
papirkurven... Brandvæsnet kom og fik hurtigt ilden under kontrol.  

Formanden/SB og blandet tilbagemelding: 

• Udeskole – et projekt, som lærerne har søgt midler (25.000,00 kr.). Der skal skabes et 
ude-klasse-område, hvor man kan undervise.  

• Parkering ved indskolingen – en far er kommet med en god ide. Måske. Kan man lave 
skråparkering og få en fuldt optrukken linje ned gennem Skoleager? – Det ville måske 
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give færre blokeringer af bakkende biler om morgenen. Forslag: Emnet kan drøftes 
med kontaktforældrene, så vi kan forelægge de bedste bud på løsninger for politikere 
og kommunens embedsmænd. 

• Vi har fået ”grønt lys” til af plante en bøgehæk langs vejen/cykelstien, som 
afskærmning ind mod græsplænen. – Skolen betaler ca. Halvdelen omkring 30.000,00 
kr. Vi foreslår også at der etableres flere cykelstativer foran SFO/indskolingen, men 
dette kan der først tages stilling til omkring foråret. 

 

Idræt og badning – en tilbagemelding: 

• Lærerne arbejder på at gøre ”badesituationen” mere attraktiv for eleverne. 
Idrætslærerne forsøger at flytte fokus fra det negative til det positive ved at bade – 
de har indkøbt sæber, cremer, små højtalere m.m. og DET VIRKER! Foreløbigt 
afprøvet i et par klasser, men lærerne håber, at det ændrede fokus kan hjælpe på 
elevernes oplevelse af idræt. 

• En del af SB’s trivselspulje afsættes til at hjælpe dette projekt videre. Idrætslærerne 
kan bruge op til 5.000,00 kr. Til sæber, cremer osv. SB håber at Ida kan få resten af 
idrætslærerne ”med på ideen”, ved at instruere dem i projektet.  

 

Må kirken komme på skolen? 

• Drøftelsen på sidste SB-møde, har sat tankerne i gang bl.a. omkring placeringen af 
konfirmationsundervisningen. Ledelsen har kontaktet kirken for at indgå i en dialog 
om dette. Ledelsen vender tilbage til SB, når vi har haft møde med kirken. 

Drøftelse om mere generelle tiltag til; Hvordan engagerer man de forældre, der er 
svære at få i tale? 

  

4. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

Krogårdcity – set fra et SB-synspunkt, er det en helt fantastisk god ide. Vi hører kun positive 
tilbagemeldinger og håber det kunne afvikles, hvert andet år. 

Krogårdfest – intet til drøftelse på dette møde. 

Kontaktforældremøde – kunne vi afholde et møde til januar. Punkter kunne være trafikken 
ved skolen, dialog med forældre om engagement og information forældre imellem. 

 

5. Status på Corona plus skolestatus   Rasmus 10 min 

Desværre stadig et aktuelt punkt. Der er smitte på skolen. Vi lukker ikke klasser, men 
opfordrer til at elever bliver testet. 

Elever fra 9 år og opefter kan blive testet 1 gang om ugen. 

I uge 43 kommer der et ”pop-op-vaccinecenter” ud på skolen, så alle i området kan blive 
vaccineret, hvis de endnu ikke har fået den. 
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6. Rundtur på skolen    Rasmus 15 min 

Udsat til næste møde. 

 

7. Ordensregler (Et syn med ”nye” øjne)   Rasmus 30 min 

Punktet blev drøftet og ordensreglerne er nu revideret. (se bilag 1) 

 

8. Kortere skoledage    Rasmus 20 min 

Rasmus orienterede om forløbet frem til nu. ”Projektet” som skolens ledelse har forestillet 
sig, er desværre ikke muligt, da der ikke er hjemmel i loven/den politiske aftale fra juni, til at 
korte skoledagene med mere end den understøttende undervisning... 

Vi overvejer nu, hvordan vi kan tage ”de gode erfaringer” fra Coronatiden med videre ind i 
planlægningen af skoens hverdag. – Kan vi arbejde mere med fagperioder? 

Drøftelse af forskellige muligheder – som ledelsen overvejer i samarbejde med skolens 
udviklingsgruppe. Det kunne eks. Være en reduktion af skoledagen, men i et mindre omfang 
i indeværende skoleår eller overvejelsen om, at udskyde processen til næste skoleår. SB vil 
blive inddraget i processen på næste møde, så vi er på vej næste skridt videre. 

 

9. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Kan vi ikke snart prøve ”noget andet” end smørrebrød til vores møder? – Kan vi få mere varieret 

kost?       også til en vegetar... 

Når trivselsteamet kommer på besøg næste gang, kan vi så drøfte ”skæld ud” som er meget oppe o 
medierne pt? 

Eliteidræt/skoletid. Kan man dispensere? – Ja folkeskoleloven giver mulighed for fleksibilitet. 


