
Skolebestyrelsesmøde torsdag 12. januar 2022 17:30-20:00 på Krogårdskolen 

Til stede: Jesper, Martin, Leise, Fatima, Malene, Dea og Janne (forældrerep.) Morten og Søren 
(medarbejderrep.) Carl og Markus (elevrep.). 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 

Ønske om indkøb af PlayStation.  
Ønske om åbent for elever, med forældre, der frivilligt åbner skolen, så eleverne kan hygge 
sig sammen. 

Rasmus kommenterede på ønskerne fra elevrådet og lover dem en tilbagemelding på, hvad 
der kan lade sig gøre. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min  

Medarbejderne: 

Ikke så meget nyt, men om lidt går de første indledende øvelser om planlægningen af næste 
skoleår i gang. – Bl.a. bookning af GiC og det bøvl og usikkerhed det medfører. 

Ledelsen: 

 Det har regnet en del de sidste dage... Pedellen er ved at kortlægge, hvor det regner 
gennem taget – han har pt 20 (TYVE) steder markeret på oversigtsplanen over skolen. 

 Brandalarmen blev i går udløst 2 gange! Begge gange på toilettet ved 9. Klasserne... Vi 
ved endnu ikke helt hvem det er. 

 Skolebegyndertallet for kommende skoleår er ikke helt på plads endnu, men vi får 
formentlig 3 spor. Vores skole er meget søgt af elever ”udefra” så pt svarer 3 spor til 
ca. 75 elever. 

 God interesse for vores stillingsopslag på en ny afdelingsleder. 
 Sidste møde drøftede SB besparelsen på SFO’ens åbningstid. Det besluttes at lægge 

den kortere åbningstid om fredagen. 
 Skolen har tilsynspligt med jeres børn fra kl. 7.50 (skoledagen starter kl. 8.00) – 

eleverne må ikke komme ind på skolen FØR kl. 7.50. Har man behov for pasning før 
skoledagen starter, kan man tilmelde sig morgen-SFO helt op til 5. Klasse. 

Skolebestyrelsen: 

 Der er igen udfordringer med hygiejnen på toiletterne i indskolingen. 
o Kan man ”klasseinddele” toiletterne på skolen? 
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4. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

Jesper minder om at SB har besluttet, at skolen afholder ”Krogård City” hvert skoleår. – lidt 
usikkerhed om dette... Rasmus undersøger mulighederne for at lægge den i efteråret/næste 
skoleår. 

(rettelse/opklaring: på mødet d. 14/10 – 21 opfordrede formanden (og SB) til at afholde 
”Krogård City” hvert andet år.) 

 

5. Besparelser    Jesper/Rasmus 30 min 

SB er bekymrede for skolens/kommunens økonomi og spørger til ledelsens overvejelser om, 
hvor der kan/skal spares, såfremt der kommer besparelser på skolens økonomi i dette 
regnskabsår. SB-medlemmerne giver udtryk for frustrationer, fordi besparelser vil komme til 
at gå ud over eleverne – specielt dem, med særlige behov. 

Drøftelse af, om – og hvornår SB kan gå ud med frustrationerne til alle andre forældre. 
Enighed om at afvente udmeldinger fra byråd, administration m.fl. 

 

6. Mobilpolitik    Rasmus 30 min 

Rasmus indledte punktet og forklarede, hvorfor ledelsen/medarbejderne ønsker de anførte 
ændringer til princippet. 

SB drøftede bl.a. hvor udbredte de nye Smart-Watch er. Urene er forbundet til telefonen og 
fungerer nærmest som en telefon. – Det er ”et problem” på skolen primært i indskolingen. 

SB giver ledelsen mulighed for at rette princippet til ud fra drøftelsen på mødet. 

 

6.b. Digital skattejagt 

Leise har i dag deltaget i et styregruppemøde. Der arbejdes med ”en model” med dilemmaer 
på lydfiler, af elever, der kommenteres af elever. – Samme model på alle årgange men 
selvfølgelig med forskellige dilemmaer. 

Dilemmaerne skal også kunne præsenteres for forældrene uden ”rigtigt/forkert-svar”. 
Dilemmaerne og samtalerne om disse, skal give eleverne viden om, hvad de gør, når de står 
med et dilemma. 

 

7. Dagsordens årshjul    Jesper 20 min 

Jesper indledte punktet med at konstatere, at det er godt at suppleanterne deltager i 
møderne fast, når nu der er frafald fra de ordinære medlemmer. 

 Kunne det være en mulighed at lade mødeledelsen gå på skift? 
 Kunne man skille mødeledelsen og ordstyrerposten gå på skift? 

Vi prøver at lade mødeledelsen gå på skift fremover. 

SB drøftede om; 
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 ca. Hvert 3. Møde kunne være et ”temamøde” hvor skolens vejledere stod for et 
oplæg? 

 Dagsordenen kunne ”låses” så det fremgik af dagsordenen, om punktet var til 
drøftelse eller orientering. 

Vi får aldrig ”genbesøgt” vores principper. (SB har 14) Kan vi finde en model for at komme 
gennem dem? SB gennemgik listen på hjemmesiden og fordelte principperne: 

1. Inklusion 

2. Trivsel JANNE – LEISE - DEA 

3. Odensregler JESPER - MALENE 

4. Brug af mobiltelefon 

5. Holddannelse 

6. Lektiemængde FATIMA - MARTIN 

7. Skole-hjemsamarbejde MARTIN - FATIMA 

8. Brug af IT-udstyr MALENE - JESPER 

9. Forældreansvar DEA – JANNE - LEISE 

10. Forældrearrangementer LEISE – DEA - JANNE 

11. Forældredeltagelse 

12. Vikardækning 

13. Fagfordeling 

14. Skemalægning 

De ansvarlige drøftet princippet og kommer med en indstilling til SB. – Principperne kommer 
på de næste dagsordener i løbet af foråret. 

 

8. Kontaktforældre og fælles kontaktforældremøde  Malene 10 min 

Malene orienterede fra drøftelserne i arbejdsgruppen. Bl.a. udfordringerne med at få gjort 
opmærksom på kontaktforældrefolderen, placering digitalt/”i hånden” m.m. 

SB har også udarbejdet et tillæg til folderen pba. Det sidste kontaktforældremøde. Malene 
sender det til Rasmus (med udførlig instruktion!) og han videreformidler til 
kontaktforældrene. 

Skal vi snart have et kontaktforældremøde? – ja gerne. God drøftelse om, hvad indholdet 
kunne være. 

SB kunne godt tænke sig et oplæg fra skolens trivselsvejledere, om forældrerollen el.lign. 

Jesper deltager i ”Spireforældrenes” første møde. 
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9. Eventuelt og arbejdsgrupper (arbejdsdag?) 5 min 

Jesper nævnte, at dimissionsfesten for 9. Årgang sidste år var en dårlig oplevelse for 
forældrene. – Kan skolen ikke tænke over det, når I planlægger næste års afslutning. 

14/10-21 drøftede SB ”Krogård City” og var glade for at det kunne lade sig gøre at afholde 
hvert andet år... 

Hvad må man egentlig lave på en forældrearbejdsdag? Det vil vi gerne undersøge inden 
næste dag – formentlig i august. 

PT er der store udfordringer med trafikken om morgenen før skoledagen starter. 

 

Kommende møder: 

Onsdag 15/2 - Mødeleder: Malene 

Tirsdag 14/3 – Mødeleder: 

Torsdag 12/4 – Mødeleder: 

Onsdag 10/5 

Tirsdag 13/6 Sommerafslutning 

 

Emner til kommende møder: 

Arbejdsgrupper: 

Toiletter   Elevråd, Malene og Jesper 

Kontaktforældre  Malene og Elise 

Styregruppe for digital skattejagt Mohammad og Elise 


