
Skolebestyrelsesmøde onsdag 15. december 2021 17:30-20:00 hos Jesper 

Tilstede: Jesper, Michala, Marlene, Lars, Søren (forældrerep.), Signe og Freja (elevrep.) Søren 
og Morten (medarbejderrep.) Rasmus og Dan (ledelse og referat) 

 

REFERAT:  

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

Jesper gennemgik referatet fra sidst. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Signe orienterede fra sidste møde i november. De har drøftet mobilpolitikken og var ikke 
særlig glade for tilbagemeldingen fra sidste SB-møde. 

Elever undrede sig over, at eks. Youtube er ”forsvundet” på skolens netværk. Rasmus 
fortalte at registreringerne af elevernes data på eks. Youtube gør, at Greve Kommune har 
blokeret for disse app’s og programmer. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min  

Medarbejderne 

• Vi er spændte på den nye situation m. Hjemme/onlineundervisning – hvor længe mon 
denne nedlukning varer? 

• Kortere skoledage er tæt på at ”gå i luften” pr. 3/1. Vi glæder os til vi går i gang. 

• Asfalten på parkeringspladsen er meget hullet og der er INGEN opstregning af eks. 
Cykelveje synlige længere. – Der sker flere farlige situationer jævnligt. Kan SB være 
med til at sætte fokus på dette problem? 

• Pigefodboldholdet har vundet Midtsjællandskredsen og skal nu spille om 

kvartfinalepladserne i uge 11. – Der er kun 8 hold tilbage i landet.       

Ledelsen: 

• Rasmus og Rie har haft møde med kirken. – Det er en lang tradition på skolen, at der 
afholdes Konfirmationslejr... og kirken vil meget nødigt slippe denne. Drøftelsen var 
god. – SB tager dette til efterretning og afventer ledelsens videre drøftelser med 
kirken. Søren supplerede med en ”historie” fra skolen om, at en klasse havde været 
på besøg i Roskilde Domkirke, moskeen og en synagoge – så lærerne kan godt 
vurdere, hvornår det er relevant at trække forskellige trossamfund ind i 
undervisningen. 

Skolebestyrelsen: 

• Er det muligt at få ”løftet” de måtter, der er lagt foran havedørene? – De er flere 
steder efterhånden trådt godt ned i græsset... 
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• Kan man ikke kombinere ”bevægelse og affaldsindsamling”? – der er noget 
rodet/ulækkert flere steder foran skolen, nu der er flere elever, der spiser udenfor i 
frikvartererne... 

 

4. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

Jesper har været til møde vedr. Trafiksikkerhed. Skolevejsanalysen, skal foretages i 2021. 

Der har været møde i det kommunale udviklingsudvalg, hvor Jesper rigtig gerne vil have 
trivsel på dagsordenen. – De blev præsenteret for skolevæsenets pejlemærker, hvor trivsel 
godt kunne tænkes ind under. 

På baggrund af en forældrehenvendelse, har Jesper tænkt en del over, hvordan og hvornår vi 
egentlig definerer mobning? – Hvem træffer egentlig afgørelserne? 

Rasmus og Søren fortalte om, hvordan nogle episoder og situationer opstår og hvordan vi 
egentlig kan imødegå dem. – Det er altid svært, når forældre, lærere og måske også ledelsen 
er uenige om, hvad der er ”op og ned” i en sag. Nogle gange kan vi løse op for knuderne og 
det bliver godt igen, men andre gange må vi opfordre til et skoleskift, før eleven (og/eller 
forældrene) får det godt igen. Forebyggelse gennem ”trivselsindsatser” er vejen frem og vi 
bruger alle de ressourcer vi har, til denne opgave. 

 

5. Status på Corona plus skolestatus   Rasmus 10 min 

Rasmus orienterede om de nyeste coronatiltag samt ledelsens orientering af forældrene via 
AULA. 

God drøftelse/evaluering af den periode der netop er gået og fælles ”kiggen fremad” mod 
nedlukningsperioden, vi netop er gået ind i. 

 

6. Kontaktforældremøde (Parkering, SB-valg, inddragelse  20 minutter 

    af forældre,Camilla Krabbe Sørensen, trivsel) 

Det er svært at planlægge med store møder pt. SB afventer fastsættelse af dato til vi ved 
mere om Coronasituationen. 

 

6. Idræt & badning    Rasmus 30 min 

Søren fortalte, at de gode takter breder sig og nu efterspørger også drengene i udskolingen 

både sæbe og musik, når de skal bade       

 

7. Høringssvar    Rasmus 30 min 

Jesper og Rasmus har udarbejdet høringssvar vedr. Skolestyrelsensvedtægten  og SB-
periodens længde og antallet af medlemmer i SB. 
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10. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

God drøftelse og status på skolebestyrelsens arbejde. – Både forældrenes, elevernes og 
medarbejdernes rolle blev vendt og evalueret. Bred enighed om, at samarbejdet i SB 
fungerer godt og der er en gensidig tillid – dette giver god grobund for gode drøftelser og 
diskussioner. 

 

 

Kommende møder: 

13/1 torsdag (dialog om Omega, misbrug, workshop) mobilpolitik 

9/2 onsdag 

10/3 torsdag 

5/4 tirsdag 

11/5 onsdag 

16/6 torsdag (sommerafslutning) 

 
 


