
Skolebestyrelsesmøde onsdag 16. november 2022 17:30-20:00 på 
Krogårdskolen 

Til stede: Jesper, Søren, Martin, Michala, Malene, Dea, Fatima, Janne, Leise (forældre), Carl og 
Marcus (elevrep.), Søren og Morten (medarbejderrep.) Rasmus og Dan (ledelse og referat) 

 

REFERAT: 

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

Intet til referat. 

 

Orientering fra Mellemtrinnet   Dan 20 min 

Fantastisk (i al beskedenhed) oplæg om dilemmaer på mellemtrinnet/Vestfløjen. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Marcus og Carl fortalte om deres møde i fælleselevrådet for alle Greves skoler. Bl.a. om 
mobning og racisme, der tidligere har været fokuspunkter. 

Repræsentanterne vil spørge vores eget elevråd, om fokuspunkterne er et problem på vores 
skole. 

God drøftelse om sprog, sprogbrug og generel trivsel og mulighed for at fortælle det til en 
lærer, hvis man har dårlige oplevelser. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min 

Medarbejderne 

• Der er godt gang i skole/hjem-samtalerne 

• Året er kommet rigtig godt i gang 

• Vi snakker meget om inklusion/trivsel og vores muligheder for at hjælpe. – Bliver det 
sværere fremadrettet? 

• Økonomi fylder også en del. 

Ledelsen 

• Rasmus viste skolens ”Sorg og kriseplan” – et internt dokument, som hjælper os 
(ledelse og medarbejdere) gennem svære hændelser for elever, medarbejdere 
andre. 

• Red Barnet ambassadørskole. Hvor skal skiltet hænge? – Gerne ved 
hovedindgangen. Alternativt ved indgangen til SFO for der er flest forældre, der 
kommer forbi. 

• Læsehunde på skolen. – Sols hunde (Roger og Jolly) er blevet certificeret 
”læsehunde” og er ofte med i skole. 
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• Sidste uge blev der afholdt møde for kommende forældre til 0. Klasserne. Godt 
fremmøde. 

 

4. Kontaktforældre og fælles kontaktforældremøde  Malene 30 min 

Udsat. 

  

5. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

Der har været møde i skolerådet. 

• Den nye Børne- ungepolitik skal i høring i perioden 10/1 – 23/1 2023. – God 
opstart/drøftelse i skolerådet. 

• Drøftelse af nøgletal, besparelser og visioner for Greve kommunes skolevæsen. 

Godt indtryk efter mødet. 

Siden skoleårets start, har vi haft suppleanterne med til møderne – hvad tænker I om det? 

• Gode diskussioner, når vi er flere ”rundt om bordet” 

• Vi skal overveje om dagsordenen bliver for lang, hvis vi er mange der skal høres og vi 
skal brede debatten ud. Vi vil gerne fordybelsen i SB og punkterne. 

• Medarbejderne oplever at vi er mange rundt om bordet – måske for mange? 

• Kan vi ændre dagsorden/mødestruktur? – Måske et ”kvartalsmøde” med kortere 
dagsorden og bedre tid til drøftelser. 

• Skarpere dagsordener – hvad er til diskussion og hvad er til orientering. 

Dagsordenpunkter – vil I ringe eller skrive med forslag til dagsordenen? – Rasmus og Jesper 
laver dagsordenen sammen ca. 1 – 2 uger før mødet og I må meget gerne kontakte Jesper 
forud, hvis der er noget I tænker, kunne være interessant at drøfte på møderne. 

 

6. Mobilpolitik    Rasmus 20 min 

Rasmus orienterede om baggrunden for revideringen af princippet om Mobilfri skole. Han 
fremlagde princippet og beskrev forskellen fra ”det gamle princip”. 

Gode drøftelser om mobilens indflydelse på børn og undervisning. Digital dannelse og 
samarbejde mellem skole og hjem. 

SB ønsker en nærmere præcisering af muligheden for ”opblødning” beskrevet i 
Mobilpolitikken... – Ledelsen kommer med et udkast til næste SB-møde (evt. Januarmødet). 

 

7. Skoleplan     Rasmus 20 min 

Rasmus orienterede om skoleplanen, der er ledelsens interne redskab, hvor lærerne og 
ledelsen nedskriver/drøfter, hvilke fokuspunkter, der er vigtige at arbejde med i det/de 
kommende skoleår. (er ”skabt” efter overenskomsten ml. LC og KL.) 
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Skoleplanen er ekstra interessant lige nu, fordi kvalitetsrapporten er aflyst og i Greve skal 
erstattes med en udviklingssamtale mellem skolens ledelse og skolechefen. 

Rasmus sender de mest interessante passager fra skoleplanen til SB. 

 

8. Eventuelt og arbejdsgrupper (arbejdsdag?) 5 min 

Fedt at ”det der med” 3D-printerne virker! 

YouTube er fortsat blokeret på skolens netværk/chromebooks – hvorfor? Det handler om 
elevernes data (GDPR) 

 

Kommende møder: 

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 Leise 

Styregruppe for digital skattejagt Mohammad og Leise 

 

 
 


