
Skolebestyrelsesmøde torsdag 13. januar 2022 17:30-20:00 

Til stede online: Jesper, Søren og Michala (forældrerep.) Signe, Freja (elevrep.) Søren, Morten 
(medarb. Rep.) Rasmus og Dan (ledelsesrep. Samt referat) samt Rie til pkt. Omkring 
mobilpolitik. 

 

 

REFERAT:  

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

• Elevrådets undren sig over, at bl.a. Youtube er ”forsvundet” fra deres Chromebooks. 
Jesper tager det med i Skolerådet. 

• Asfalt og huller i vejen/p-pladsen har Jesper drøftet med udvalgsformanden, der 
henviser til den nye formand for miljø og teknik-udvalget... 

• Jesper spurgte til kirkens reaktion på vores overvejelser om at ændre på 
konfirmationsforberedelser. – Rasmus fortalte at vi ”oplever” mange følelser i fbm. 
Traditionen, hvis vi vil ændre på det... SB afventer ledelsens næste møde med kirken 
medio februar, men har ikke yderligere kommentarer til det. 

• Bevægelse kombineret med affaldsindsamling... Kan man ikke kombinere det? 

 

2. Nyt fra elevrådet    30 min 

 Mobilpolitik 

Elevrådet spørger til, om ikke man kan få flere fagdage og eks. ”en fagdag = et fag”? 

De har fortsat fokus på arbejdsgruppen vedr. Toiletter, men der er ikke så meget ”gang i den 
gruppe”. 

Farlige skolevej er også et emne elevrådet har taget op. – Både kaotiske tilstande i trafikken 
– mange biler omkring skolen samt farlige episoder, hvis skolepatruljen ikke er på plads om 
morgenen. 

Tilbagemelding til elevrådet vedr. Mobilpolitikken – Rie (ledelsen) orienterede om processen 
vedr. Den drøftelse, der skal være i lærergruppen omkring elevrådets ønske om at have 
deres mobiltelefoner i løbet af pauserne. Lærerne vil drøfte de pædagogiske argumenter og 
overvejelser vedr. ”Mobilfri skole” og – som elevrådet også ønsker, overveje en 
spørgeskemaundersøgelse blandt de store elever. 

 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min  

Medarbejdere: 

• Stor bekymring blandt personalet for smittespredningen – specielt den manglende 
beskyttelse af personalet har skabt frustrationer og bekymringer. 
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• Restriktionerne på skolen – dem planlægger vi med frem mod uge 8. Det betyder at 
bl.a. Gallafesten og Fest på Vest bliver udskudt. 

Ledelsen: 

• Kvalitetsrapporten havde deadline i dag. Ledelsen har udarbejdet den og sendt til 
centeret. Vi fremlægger den for SB, når vi har drøftet den med centeret. 

Skolebestyrelsen: 

• Forældrene giver skolen ”et klap på skulderen” vedr. Håndteringen af endnu en 
nedlukningsperiode. 

• Det er rigtig svært at holde kontakten med og mellem kontaktforældrene. 

• Kan man lave en form for ”genåbningsplan når nu Corona slipper sit ”tag i skolen”? 

 

4. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

Formanden har fået (endnu) en spøjs henvendelse fra en forælder. Formanden anerkender 
hermed skolens rummelighed. 

Skal til møde på Greve Gymnasium vedr. Den nye ”kvoteordning”, der kan have stor 
betydning for antallet af to-sprogede elever på gymnasiet i fremtiden. 

Forslaget til den nye ferieplan er fremsendt til formanden. – Ingen kommentarer til den. 

Farlige skoleveje – SB arbejder på et notat, der dokumenterer de udfordringer og farlige 
episoder, der opstår nærmest dagligt omkring skolen. Formanden sender det til den nye 
formand for teknik- og miljøudvalget, når det er færdigt. SB bakker op om dette! 

 

5. Status på Corona plus skolestatus   Rasmus 20 min 

Rasmus orienterede om skolens ageren igennem den sidste nedlukning omkring jul. 

Mange anbefalinger, men stort set ingen ”regler”. – Undervisningen overruler 
restriktionerne. 

Krogård var meget hårdt ramt af smitte i november og december. Lige pt er det vores 
naboskoler, der er hårdt ramt og så stiger smitten lidt i vores udskoling. – Vi ”holder vejret” 
og håber pandemien snart er ovre. 

Enkelte spørgsmål vedr. Hjemmetest og test på skolen. – Hjemmetest skal ses som et 
supplement til screeningstestene på skolen og en styrkelse af ”0. Dagstesten”. 

Vi håber at komme igennem denne omgang uden alt for mange aflysninger pga. Smittede 
medarbejdere osv. 

 

6. Kontaktforældremøde (Parkering, SB-valg, inddragelse  25 minutter 

    af forældre, Camilla Krabbe Sørensen, trivsel) 

Det er ikke muligt at sætte en tidshorisont for dette møde pga. Corona. – SB afventer. 
Formentlig til april. 
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7. Workshop for forældre om Omega, Misbrug osv?  Rasmus 20 min 

 KFI-handleplan 

Dan orienterede om Greve kommunes KFI-læseplan og formålet med den forebyggende 
indsats og vigtigheden af ”at ramme rigtigt” når emner er aktuelle for de unge i udskolingen. 

SB overvejer, hvilket indhold eventuelle workshops for forældre kan have. Hvilke forældre 
”rammer vi” med hvilke emner? 

Enighed om at SB arbejder videre med ideen om workshop/arrangement for forældre. SB 
tager emnet op på mødet til maj. 

 

8. Valg til skolebestyrelse, senest 31/5-22  Jesper 20 min 

Formanden orienterede. Der skal være afholdt SB-valg inden 31. Maj. Vi skal have motiveret 
nogle forældre til at stille op og nogle til at stemme. 

Vi skal have valgt 7 forældre og vi ”går med” 4-årige valgperioder. – Umiddelbart ønsker de 
tilstedeværende forældre genvalg. 

Formanden foreslår at SB laver en folder om arbejdet og sendt den ud via AULA. Tanker om 
et opstillingsmøde, hvor man har tilkendegivet at man stiller op inden mdøet, så vi ved, om 
der bliver kampvalg. 

Forslag om et ”for-arrangement”, hvor man kan møde op og høre mere om arbejdet. Rasmus 
og Jesper kunne fortælle om opgaven, hvad SB bestemmer osv. 

 

9. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Intet til referat. 

 

Kommende møder: 

9/2 onsdag 

10/3 torsdag 

5/4 tirsdag 

11/5 onsdag 

16/6 torsdag (sommerafslutning) 


