
Skolebestyrelsesmøde onsdag 13. december 2022 17:30-20:00 

Til stede: Jesper, Martin, Leise, Michala, Janne, Muhammed og Dea (forældrerep.). Carl og 
Markus (elevrådsrep.). 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 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Fra sidste elevrådsmøde kunne repræsentanterne berette at; 

 De havde drøftet at Puff-bars er et problem, fordi de er ulovlige. 
 Elevrådets postkasse bliver ikke brugt ret meget. 
 Toiletterne er ved at blive ”rimelig gode” – årsagerne kan være mange, men ros til 

eleverne hvis de ikke griser så meget mere. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min  

Medarbejdere: 

 Vi glæder os alle til juleferie. – I kølvandet på en periode med skole/hjem-samtaler, 
elevsamtaler, terminsprøver i udskolingen osv. 

 Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Greve kommune har ondt i økonomien. Der 
skal spares ca. 25 mio. Kr. På børne- og ungeområdet til næste budgetår. Det bliver et 
hårdt år... SB vil gerne følge op på mødet i januar. 

Ledelsen: 

 Der har været et rigtig fint Luciaoptog på skolen i dag 
 ”Skolebegyndertallene” (nye elever til april) ser fine ud for kommende årgang. Rigtig 

mange elever ”vil os” og det er jo dejligt. Indskrivningen slutter dog først på fredag. 
 Krogårdskolen er certificeret som science- og talentskole i 2023. Vi er sidste skole i 

Greve, med den certificering. 
 Overbygningseleverne har arbejdet med affaldssortering. Det bedste oplæg fra hver 

klasse deltog i en fremlæggelse for bl.a. udvalgsformanden m.fl. Der kom mange gode 
ideer! 

 Administrationen vil gerne skifte fotofirma – SB nikker, hvis det kan hjælpe med en 
nemmere administration for skolen. 

 Forældrene er orienteret om et stigende problem med ”Puff-bars” blandt de store 
elever. 

 Rie – vores udskolingsleder har opsagt sin stilling pr. 1/1. Hun rykker til en 
viceskolelederstilling i Roskilde kommune. 
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Skolebestyrelsen: 

 Intet til referat 

 

4. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

Bladet ”Skolebørn” havde sidste gang rigtig mange gode artikler om trivsel. De er gode at 
blive kloge af. 

Vi skal huske at have punktet ”digital dannelse” og forældreansvaret adresseret allerede på 
de første møder med forældre – introduktionsmøder for nye forældre. 

 

5. Kontaktforældre og fælles kontaktforældremøde  Malene 30 min 

Vi skal have skabt en bedre kommunikation mellem SB og kontaktforældrene. Vi foreslår 
nyhedsbreve ca. 4 x årligt med varierende indhold. 

Malene har arbejdet på et ”julenyhedsbrev” – indholdet gennemgået og SB tilslutter sig 
brevet. 

 

6. Eventuelt og arbejdsgrupper (arbejdsdag?) 5 min 

Intet til referat 

 

Kommende møder: 

Torsdag 12/1 Mobilpolitik 

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 Elise 

Fra tidligere: 

God diskussion med elevrådsrepræsentanterne og sprog, sprogbrug og hvordan vi kan undgå 
mobning. 


