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Skolebestyrelsesmøde torsdag 9. februar 2021 17:30-19:00 på teams 

Tilstede: Jesper, Line, Malene, Michala, Lars og Søren (forældrerep.), Signe (elevrådet), Søren og 

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

 

REFERAT 

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

På sidste møde aftalte vi at Jesper og skrev en hilsen til medarbejderne fra SB. Den er kommet 

ud sammen med medarbejder-info. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Signe kunne fortælle at elevrådet ikke har afholdt møder siden lukning af skolen. 

Formanden spurgte til, hvordan hun oplevede eleverne havde det. Signe fortalte at de savner 

skolen og gerne snart vil tilbage igen. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min 

Søren: Nyhederne om genåbningen og eksamenerne fylder noget lige nu. 

Dejligt at medarbejderne havde været godt med i planlægningen af genåbningen og det er indtil 

nu gået rigtig godt. – Småproblemer opstår jo altid, men det tager vi med ledelsen. 

Lærerne oplever en ”afmatning” hos flere og flere af eleverne. Det ”glider fra os” og der er flere 

der er svære at få fat på. – Flere lærere oplever også at elevernes motivation er dalende og 

nogle elever er logget på to devices samtidig. De er på ”Meet” på det ene og måske spiller de på 

den anden… 

Ledelsen: Ombygningerne skrider frem, men langsomt. Vi har nu fået skærmene sat op i alle 

klasselokalerne – det bidrager forhåbentlig til ”driftsikkerheden” i undervisningen. 

Skolen har også fået bevilliget økonomi (fortsat) til ”sprittere” der afspritter håndtag m.m. 

gennem dagen på skolen. Foreløbigt frem til sommerferien. 

Skolebestyrelsen: Kan vi indkøbe et antal ”håndbog til kontaktforældrene”? – den koster vist 

200,-/stk. Line sender linket til Rasmus. 

Malene: Hvordan får vi fat i ”Spirebørnenes forældre” – de starter 1. april og SB skal have 

orienteret om kontaktforældrefunktionen osv. Forslag om at folderen nævnes i det brev/folder, 

indskolingen har klar til de nye forældre 1. april. Folderen lægges på AULA. 
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4. Nyt fra formanden    Jesper 5 min 

Det har været en ”dum dag i dag” – der er flere forældre, der har fået afslag på at starte på vores 

skole til sommer. Formanden har fået henvendelser fra flere utilfredse mødre(!), der er kede af, 

at det frie skolevalg er sat ud af kraft i Greve. 

Hvad blev der af, at Krogård skulle være en 3-sporet skole efter sammenlægningen? 

 

5. Status på Corona    Rasmus 20 min 

Rasmus orienterede om genåbningen af skolen.  

Inputs fra forældre til indskolingsbørn – det har fungeret rigtig fint. Ungerne er MEGET trætte 

når de kommer hjem og de ældre søskende er misundelige…  

Flere oplevede at deres børn har savnet skolen og alle oplever at de er glade for at komme 

afsted. Godt der blev åbnet for de små nu – det kunne ikke holde meget længere… 

”Det vi ved ” om eksamen… Er desværre ikke ret meget. Lærerne har rigtig mange spørgsmål, 

som der endnu ikke er kommet svar på. 

Men vi ved at eleverne skal op i dansk, skriftlig/mundtlig, matematik skriftligt, engelsk 

mundtligt. Udtræksfagenes sidste standpunktskarakter ophøjes til ”prøvekarakter”.  

Når skolen har mere information, vil både elever og forældre blive orienteret. 

 

 

Medarbejderne spørger til, hvilke muligheder vi har for at arbejde med trivslen i udskolingen i 

Kommende skoleår. Lærerne er ikke bekymret for det faglige niveau, men spørger til, om ikke SB 

vil overveje, hvordan der afsættes ressourcer til dette arbejde – også i kommende skoleår. 

Rasmus foreslog at punktet tages op på næste SB-møde under ”skoleårets planlægning”. 

 

 

6. Modtagelse af ”spirebørn” i denne tid  Berit/Janet 30 min 

Rasmus bød velkommen til Janet og Berit, der holdt et lille oplæg om, hvordan skolen modtager 

nye ”Spirebørn” d. 1. april. 

Janet fortalte om grundlaget (skolepolitikken og samarbejdet ml. daginstitutioner og skoler) 

Berit var med over en telefon via Janets forbindelse (den virtuelle verdens udfordringer…) og 

kunne fortælle lidt om, hvordan de gjorde sidste år og hvilke erfaringer, de tager med videre 

(Corona eller ej.) Bl.a.  
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• Vinketræet til aflevering 

• Udendørslegen som et af de bærende elementer i skabelsen af fællesskabet blandt 

børnene. 

• Respekt for børns forskellighed – deres vilkår er vidt forskellige og det tager vi hensyn til 

• Overgangen fra børnehave til skolen er ikke kun en forandring for børnene men også 

forældrene skal til at lære nyt. 

• Videoer og ugentlig info som grundlag for orienteringen af forældrene i Spireperioden, 

hvor personalet forklarer, hvorfor de gør som de gør. (eks. Hvordan lærer man at være 

en del af en cykeltur med 20 andre, sund kost i skolen, hvordan bliver man en del af et 

stort fællesskab på en skole osv.) 

God drøftelse af oplægget og enkelte uddybninger. Stor anerkendelse af det arbejde der ligger i 

modtagelsen af de nye børn og forældre – Pøj pøj med opstarten. 

 

6. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Rasmus nævner nogle pkt. til næste møde: 

• Fagfordelingen 

• Røgfri skole 

• Pulje på 75.000,00 kr. – hvad tænker SB de kan bruges til? 

Spørgsmål vedr. kamera eller ej i onlineundervisningen? – nej det er ikke et krav, men læreren, 

der bestemmer, hvilke rammer der er for undervisningen i vedkommendes fag. 

Søren uddybede, hvordan flere elever havde det svært med kamera på, mens andre af hans 

elever er ”blomstret op” i denne periode. Generelt er det svært i denne fjernundervisning, at 

have ”føling” med eleverne. 

 

Mødet sluttede kl. 18.58 (Fantastisk disciplineret skolebestyrelse!) ☺ 

Referat /Dan 


