
Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 16/12 kl. 17.30 – 18.30 online 

Til stede: Jesper, Line, Søren, Michala, Malene, Lars og Joy (forældrerep.) Søren og Morten 

(medarbejderrep.) Rasmus og Dan (ledelsen og referat) 

REFERAT: 

1: ”Den sureste uge” – hvordan hylder vi skolepatruljen i uge 5? 

Jesper orienterede fra en artikel om skolepatruljen. Han laver et oplæg til, hvordan vi får markeret/fejret 

dem. – Der kommer et oplæg fra formanden. 

Rasmus fulgte op vedr. ”trafiksikkerheden” omkring SFO – specielt om morgenen. Vi har anmodet 

kommunen om at få lavet nogle ”fartstriber” på cykelstien foran SFO’en, hvor de fleste farlige situationer 

opstår om morgenen. 

Jesper arbejder på et oplæg til politikerne, for situationen er uholdbar om morgenen ca. kl. 7.45-8.05 

Flere gode ideer blev vendt på mødet. 

2: Dialog og orientering om Coronasituationen og COVID-19 i fht. Krogårdskolen 

Rasmus orienterede om situationen på skolen, med fjernundervisning for 5. – 9. klasse og undervisning 

på skolen for 0. – 4. klasse, der dog er planlagt lidt anderledes end det vante skema. 

Spørgsmål/kommentarer fra SB. 

• Hvorfor kan vi (Krogård) ikke lave onlineundervisning som de gør på ”alle” andre skoler? 

• Det virker som om denne gang er bedre planlagt end sidst. Men vi må gøre noget mere end det 

her nødundervisning vi gør nu. 

• Mere/bedre forberedt end sidst – der er dog dage uden kontakt til lærere (5. klasse) – det er ikke 

holdbart. 

• Fint med fælles opstart om morgenen i ens barn klasse, men ”de keder sig”. 

• Oplevelsen af at der er andre klasser (bl.a. en 7. klasse) hvor der virkelig er ”gang i den” og meget 

online og reel undervisning for eleverne. 

• Denne runde har kørt professionelt! – Der er forskel på børnene og måske også derfor oplevelsen 

er forskellig set ”hjemmefra”. – Kan man lave en hybridløsning med både online og lektier? 

Søren tager forældrenes inputs med til møde i udskolingen i morgen. 

Rasmus kunne fortælle at ledelsen netop har modtaget en mail med besked om, at vi fortsætter med 

undervisning efter nødundervisningsbekendtgørelsen for 5. – 9. årgang d. 4.-5. januar uanset, hvordan 

smittetal osv. Er. Dette for at give medarbejderne en fair mulighed for at planlægge disse dage (og 

samtidig holde fri i julen…) 

3: Eventuelt 

Rasmus orienterede om udviklingen i den politiske sag vedr. Klubberne ind på skolerne. Efter processen 

er færdig er det besluttet, at klubberne bliver, hvor de er! 

Jesper ønskede alle en glædelig jul og takkede for samarbejdet i det forløbne år. – Vi ses forhåbentlig til 

et mere normalt skoleår næste år. 


