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Skolebestyrelsesmøde torsdag 22. oktober 2020 17:30-20:00 i mødelokalet 

 

Til stede: Jesper, Line, Marlene, Søren, Lars og Michala (forældrerep.) Søren og Morten (medarb. 

Rep.) Janet, Rasmus og Dan (ledelsen og referat) 

 

Dagsorden:  

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

• BYO-device er vedtaget 

 

2. SFO’en Planer, fremtid og udfordringer  Janet 40 min 

Janet startede punktet med et tilbageblik på, hvilke strukturelle ændringer SFO’en har 

gennemgået de sidste 2 år samt overvejelserne forud disse. Aktivitetsplanlægningsskemaet – 

”SFO’ens hverdag” gav derefter et godt udgangspunkt at drøfte SFO’ens aktiviteter ud fra. 

Tabulex udfases. Det betyder at SFO’en overgår til AULA’s ”komme-gå-modul”. Vi forventer at 

det sker pr. 1. januar.  

Der blev bl.a. drøftet: 

• Elevtal før/under/efter corona 

• Forælder-oplevelse af ”mathed” i personalegruppen 

• Oplevelse af ”at være ny et sted” (IFK kontra SFO) 

• Opfølgning på udmeldelser 

• ”Den onde spiral”, færre elever betyder færre medarbejdere betyder færre aktiviteter, 

betyder færre børn… osv. 

• Hvad betyder det, når børn siger; ”det’ kedeligt…”? Hvad er alternativet? – hvis det 

betyder mere ”Ipad-tid” derhjemme, er det så et sundt alternativ, eller et fravalg af 

økonomiske grunde? 

• Følger vi med tiden? – SFO’en er en ramme, der bl.a. skal skabe mulighed for at lege. 

• Muligheden for at ”få fat” i forældrene tidligere end nu/når eleverne begynder på ”det’ 

kedeligt” – kommunikationen skal være skarpere. 

• Flere gode ideer til aktiviteter, tiltag og andet blev bragt på banen af forældrene, i håb 

om at de kan skabe ny energi i SFO’en. 

 

3. Nyt fra elevrådet    10 min 

Ingen fremmødte. 
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4. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min 

Medarbejdere: 

• Medarbejderne er bekymrede for Coronasituationen – hvad sker der med skolen i den 

næste periode? Det ligger i baghovedet hele tiden. 

• Sygefraværet er ikke ”eksploderet” i denne periode – det er jo positivt, men vi har fortsat 

fokus på det. 

• Lærerne i ”kulturfagene” drøfter mulighederne for at få ”hands on” på tingene i eks. 

Historie. – første skridt er at få oprettet et egentligt faglokale på skolen, hvor man kan 

lave en ”fællessamling” og visualisere historien for eleverne. 

• A20 – lærernes arbejdstidsaftale. Den skal udmøntes her i det kommende år. 

• Gymnastiksalene er desværre ikke færdige som lovet – vi håber de bliver klar til januar. 

• Vi har i dag haft et elevplanskursus for lærerne. Søren ønskede en tilbagemelding på 

sidste års elevplaner fra forældrene. De var blandede, men opfattelsen var overvejende, 

det er et godt redskab til at skabe overblik forud for skole/hjemsamtalerne. 

Ledelsen: 

• Pædagogisk dag fredag d. 6. november – skolen lukker kl. 12.00 Der vil være ”pasning” i 

SFO’en til kl. 17.00 (RETTELSE: Efterfølgende har ledelsen udsat pædagogisk aften og dag 

for personalet grundet udviklingen i Coronasmitten i Greve/på landsplan) 

• Ændringer i ledelsens rollefordeling – nyhedsbrev udsendt lige før efterårsferien 

• Ombygninger – det trækker ud, fordi der opstår forhindringer undervejs. 

• Nye ombygninger i støbeskeen: Vinduer/døre i SFO’en samt taget/vinduer i Tumlesalen. 

 

5. Nyt fra formanden    Jesper 5 min 

Skolebest: 

• Har skolen et overblik over, hvor mange der ikke deltager i idræt? – Nej ikke 

”fritagelser”. Det sker med udgangspunkt i beskeder fra hjemmet, hvis elever skal 

fritages af forskellige årsager. Det er den enkelte lærer, der har kontakten med hjemmet. 

• Skal mobilerne ikke afleveres i kasserne i klassen? – Jo det er udgangspunktet, men fokus 

er at mobilerne ikke forstyrrer i timerne. (Se reviderede mobilpolitik – pkt. 9) 

 

6. Opsamling på forældremøder   Rasmus 15 min 

Blandede tilbagemeldinger – intet til referat. 
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7.  Planlægning af kontaktforældremøde UDSKUDT  Rasmus-Jesper/5 min 

Mødet udskyder vi til foråret og håber vi kan mødes der. 

 

8. Status på Corona    Rasmus 15 min 

Siden sidst har vi sendt 8.x hjem. Skolen følger SST’s retningslinjer som angivet af Greve 

Kommune og vi opfordrer alle forældre til at gøre det samme. 

Der blev spurgt ind til undervisningen i en hjemsendelsesperiode – der følger skolen 

nødundervisningsbekendtgørelsen som i forårets nedlukningsperiode.  

Det er svært at holde kantinen i fuld drift i denne periode. 

 

9. Status på mobilpolitik    Rasmus 10 min 

Oplæg (sammenfattet efter sidste møde) til princip/retningslinje blev fremlagt for SB. 

Enkelte rettelser, der bliver implementeret i oplægget. Endelig version sendes ud med referatet. 

 

10. På næste møde, skal vi evaluere på vores antimobbepolitik Rasmus/Jesper 15 min 

Rasmus orienterede om, at centeret har sat et arbejde i gang vedr. revidering af skolernes 

antimobbe-politik. Det betyder at han bliver klædt på til processen. 

Kort drøftelse af mulighederne for at ”forenkle” politikken og/eller ændre helt på udtrykket. 

Hvordan får man inddraget eleverne i processen? – Kan man spørge til deres oplevelser? Søren 

fortalte om trivselsindsatser m.m. i udskolingen. 

 God drøftelse, der både kom omkring trivsel, AKT, støtte i Kompe/klassen osv. 

 

11. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Spørgsmål vedr. skoleferiens placeringer.    

  


