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Skolebestyrelsesmøde tirsdag 21. januar 2020 17:30-20:00 i mødelokalet 

Tilstede: Jesper, Line, Per, Marlene, Michala. Arne og Søren (medarb. Rep.) Rasmus og Dan 

(ledelsen samt referat) 

 

REFERAT:  

1. Besøg fra en af vores IT-vejledere   25 min 

Dennis fortalte om arbejdet for en IT-vejleder på skolen. – Det er en rimelig afvekslende post på 

skolen med både pædagogiske – og tekniske opgaver. Dennis fremhævede specielt det arbejde 

der ligger i klasserne vedr. ”digital dannelse”. 

 

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

Jesper gennemgik punkterne fra sidste møde og satte dem ind i fht de kommende møder. 

 

3. Nyt fra elevrådet    10 min 

Ingen mødt. 

 

4. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min 

SFO-Arne: 

• Legepladsen er godt på vej. Den bliver måske klar allerede fredag i denne uge! Indvies 

”for fuld musik” ☺  efterfølgende. 

• Fordelingen af medarbejderne pr. 1. april (når Spirerbørnene starter) er i gang selvom vi 

endnu ikke ved om vi bliver 2 eller 3 klasser på kommende 0. årgang. 

Skole-Søren: 

• Planlægningen af den sidste del af skoleåret – specielt for 9. kl er gået ind. 

• Personalet har udtrykt ønske om at vi går tidligere gang med næste års planlægning. 

(Fagfordelingen) 

• Når vi går en klasse ned til næste skoleår betyder det også – desværre, at der er for 

mange medarbejdere. 

Ledelsen: 

• Politiet er opmærksom på vores mørke parkeringsplads.  

• Vi har i dag sendt en besked ud til forældre og elever i udskolingen, der handler om 

adfærd og opførsel udenfor skolen i spisepausen.  
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Skolebestyrelsen: 

• Her tabte referenten tråden… Men der blev drøftet flere forskellige emner – elevers 

roller i klassen, fagfordeling, opdeling af klasser/klassedannelser osv… 

• Emnet ”klassedannelse” eller nye klasser i overbygningen er et emne som SB gerne vil 

have mulighed for at drøfte på et senere tidspunkt. 

• SB har fået svar fra Anne Sofie Degn (direktør) vedr. henvendelsen til politikere vedr. 

skolens parkeringsplads – både lys, huller m.m. Henvendelsen er sendt videre til 

ejendomscenteret, der vil prioritere inden for årets budget… 

 

5. Nyt fra formanden    Jesper 5 min 

• Jesper orienterede fra svaret han har fået fra Anna Sofie Degn (direktør) vedr. 

muligheden for en ny sportshal til skolen. – Oplægget er sendt videre til politikerne og 

indgår i deres vurderinger af sagen vedr. råd i taget på skolens gymnastiksale, der 

behandles på deres januarmøde. 

• Jesper har været til møde vedr. skolernes inklusionsøkonomi og orienterede herfra. 

Grundlæggende handler det om at kigge på ”fordelingsnøglen” for skolernes 

inklusionsøkonomi – skal man finde en (anden) fordelingsnøgle eller fortsætte som hidtil. 

 

6. Kvalitetsrapporten    Rasmus 55 min 

Rasmus gennemgik kvalitetsrapporten i overordnede linjer og med enkelte nedslagspunkter. 

Gode opklarende spørgsmål fra SB. 

Forældrene savner en orientering om eks. Håndtering af konflikter, mobning osv. Og at det 

skinner igennem i Kvalitetsrapporten, at skolen også lægger vægt på det. - Har der fra ledelsens 

side været mere fokus på personalets trivsel, end på elevernes? Har der været for stort fokus på 

karakterer og for lid fokus på trivsel generelt? 

SB ønsker at ”trivsel” tages op som tema på et senere SB-møde. Jesper ønsker at SB drøfter et 

muligt årligt trivselstema – det kunne være ”tal ordentligt”. 

 

7. Aula     Rasmus 30 min 

Udsat til næste møde 

 

8. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Udsat til næste møde 
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Vi skal lære skolen bedre at kende og derfor vil vi invitere de forskellige ressourcepersoner med til 

møderne. 

”To-Do-liste” 
Emne Ansvarlig Deadline 

Punkter til kommende møder: 

• Kontaktforældre – infoaften, folder, roller, 
vidensdeling 

• Sponsorater – opfordringer til forældre om at 
sponsere projekter m.m. 

• Mobilfri skole – evalueres til november 

• Årshjul 

• Rygefri skole 

• Fagfordelingen (disponeringer det kommende 
skoleår) 

• Økonomi 

• Inklusion 

• Antimobbepolitik 

• Elevfravær – ny lovgivning, omfanget af fravær på 
skolen osv. 

• Invitation til ejendomscenteret vedr. bygningerne 

•  

  

Klimavenlig skole/Grønt flag? 
Punkt til drøftelse, når naturfagsvejlederne besøger SB. 

Rasmus/Jesper  

Skole/hjem-samtaler – SB’s mulighed for at evaluere 
nuværende model og komme med inputs til skolens 
evaluering mhp. At justere ”modellen”. 
Pkt. på næste møde 

Jesper/Rasmus  

Kommunikation ml. skole og Hjem (AULA) 

• Princip for kommunikation 

• Aula 

  

Årsfokus 
Er muligheden for at have et ”årsfokus” tilstede? 
Det kunne være ”tal ordentligt” eller måske muligheden 
for at tage en af skolens værdier op ved skoleårets start. 
 

  

Arbejdsgrupper   

Kontaktforældreguide 

• Udarbejdelse af en lokal udgave for Krogård 

Line og Marlene Januar 

Toiletter Elevrådet 
Line og Jesper 

 

 


