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Skolebestyrelsesmøde onsdag 26. februar 2020 17:30-20:00 i mødelokalet 

Fremmødte: Jesper, Line, Per, Marlene, Lars, Michala og Søren. Lea (medarb. Repræsentant). 

Rasmus og Dan (ledelse og referat). Til pkt. 1 deltog Inger og Dorthe samt Janet (indskolingsleder) 

og Rie (faglig leder). 

Afbud fra elevrepræsentanterne Anders og Julie samt Arne (medarb.) 

REFERAT  

1. Besøg fra vores trivsels- og inklusionsteam  25 min 

Besøg af skolens ”Trivselsteam” Dorthe og Inger, der fortalte om deres mange og 

forskelligartede opgaver på skolen. Rigtig gode (og mange) spørgsmål var med til at uddybe 

deres oplæg. 

Vejlederne ønsker mulighed for at fortsætte med evalueringsværktøjet på klassetrivsel.dk – 

ledelsen undersøger de økonomiske vilkår for dette. 

Janet og Rie perspektiverede Inger og Dorthes indsatser i fht. Resten af det arbejder, der foregår 

i det daglige. Hvordan får vi bredt kendskabet til Trivselsteamets arbejde ud til forældrene?  

Kunne det være en mulighed at indkalde kontaktforældrene til et møde med Ingers (og evt. 

Dorthe) oplæg?  - Bred enighed om, at der ligger nogle gode muligheder her(!) 

Debatten fortsatte over i en drøftelse af, om man kan læse – eller skal kunne læse, noget om 

den beskrevne indsats i ex. Kvalitetsrapporten.  

 

2. Ledelsesinformation om trivsel   Rasmus 35 min 

 Historie om fællesforældremyndighed 

Punktet indgik som en del af pkt. 1. 

 

TIL RESTEN AF MØDET, DELTAGER KUN MEDARBEJDERNE, LEDELSEN OG FORÆLDRENE 

3. Dialog om samarbejde    60min 

 Bl.a. gårdvagter og nye elever 

Drøftet i en god og engageret tone. 

 

4. Kontaktforældre, hvordan kommer vi videre  20 min 

Udsat 
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5. Eventuelt og arbejdsgrupper   10 min 

Intet til referat. 

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 

 

 


