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Skolebestyrelsesmøde tirsdag 22. juni 2020 17:30-20:00 hos Jesper 

Jesper, Line, Michala og Marlene. Søren (medarb.) Rasmus og Dan (ledelsen og referat) 

 

REFERAT 

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

Intet til referat 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Intet til referat 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 15 min 

Søren – vi stå i fagfordelingen og planlægningen af næste skoleår. En del foregår nu digitalt, det 

fungerer ok. 

Vi har flere ideer/erfaringer fra coronaperioden, som vi prøver at implementerer i hverdagen. 

Noget af det kan blive meget svært at få med, men en del kan måske komme op at køre, uden 

de store voldsomme ændringer. 

Ledelsen – Det første realistiske skema har været til gennemsyn i dag. Vi regner med at sende 

det ud i morgen tirsdag, så både medarbejdere, elever og forældre kan få besked inden ferien. 

Årskarakteren er nu overført til prøvekarakteren for 9. årgang, der ikke har været til prøve. 

Ledelsen har lavet en regnefejl. Sorry. Det betyder at 4. årgang IKKE får en ekstra idrætstime i 

kommende skoleår, da timerne ”er brugt. ” 4. årgang har 2 timers svømning i stedet. 

 

4. Status Corona:    Rasmus 20 min 

Rasmus orienterede om de ændringer, vi måtte lave, da vi i første omgang IKKE havde plads til 

alle vores elever. Heldigvis fik vi mulighed for at sende 2 årgange til Greve Borgerhus og udsat 

renoveringen af skolens tage. Det har gjort at alle klasser er i skole hver dag. 

Klasserne behøver ikke længere være opdelt i 2 hold/klasse når de har frikvarter eller er i SFO. 

De nye retningslinjer for undervisningen i det nye skoleår er kommet. De ”ophæver” 

nødundervisningsbegrebet og dermed opdelingerne af klasserne. Det giver os et mere ”normalt” 

grundlag at starte skoleåret op på. 
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5. Nyt fra formanden    Jesper 5 min 

 Sammensætning SB efter sommeren 

Forslag til datoer for næste skoleårs SB-møder sendes ud med referatet. 

Tak for indsatsen gennem de sidste 2 år til Per og velkommen til SB-suppleant Joy, der indtræder 

pr. 1/8 hvor Per stopper. 

 

6. Hvordan kommer vi videre med mobilpolitikken?  Rasmus 30 min 

Rasmus orienterede om tankerne bag evalueringen, der er sendt ud til personalet. SB vil gerne 

have besøg af forskellige lærere (eks. Indskoling, mellemtrin og overbygning) – gerne på 

augustmødet, så de kan være med til at kvalificere drøftelsen af fremtidens mobilpolitik på 

Krogård. 

 

7. Kontaktforældre, hvad gør vi?    Line og Malene 10 min 

Næste skoleår skal samarbejdet med kontaktforældrene intensiveres. Line og Malene kommer 

med et udkast til en folder til mødet efter sommerferien. 

 

8. Forventninger til nyt skoleår   Rasmus/Jesper 20 min 

SB’s drøftelse kredsede sig bl.a. omkring ”post-corona” og hvad skal/kan der ske når eleverne 

skal tilbage til en mere normal hverdag? 

Trivsel. Bliver det et omdrejningspunkt SB skal tage fat på? Hvordan kan SB blive klædt på til at 

”gå dybere ind i emnet”? – Handler det om en bedre forståelse af begrebet eller måske (med 

udgangspunkt i cases fra skolens hverdag) at arbejde med eksempler? 

SB vil gerne have en dialog om SFO og hvordan vi kan udvikle den – gøre det bedre. 

 

9. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Intet til referat. 

 

10. Spisning 

Tak til formanden for gode salater og godt kød på grillen ☺ Der er genvalg! 


