
Skolebestyrelsesmøde onsdag 15. februar 2023 17:30-20:00 på Krogårdskolen 

Til stede: Jesper, Malene, Martin, Michala, Janne og Muhammed (forældrerep.) Søren 
(medarb.) Carl og Marcus (elevrep.) Rasmus og Dan (Ledelse og referat) 

 

REFERAT:  

Mødeleder: Malene 

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

 Spørgsmål fra elevrådet fra forrige møde – Rasmus har sendt spørgsmålene videre til 
skolecenteret så ”det er i proces”. 

 Fordelingen af tiderne i GiC – mødet er berammet til marts. 
 ”Huller i taget” – under regnvejret i januar kunne pedellen konstatere, at der kom 

vand ned gennem taget ca. 20 steder. Oplysningerne er sendt videre til Greve 
Kommune 

 Nye klasser til næste år. 
 Besparelsen på SFO’ens åbningstid. Skolen melder det ud til forældrene, hvori SB’s 

accept af denne medtages. 
 Besked på AULA omkring ”Smart watches” til forældrene i indskolingen, ligger godt i 

tråd med mobilpolitikken. 
 SB har lavet høringssvar på besparelsesrunden i januar. Skolerne er ikke direkte 

nævnt i de vedtagne besparelser, men der er sparet på midler til vedligeholdelse af 
bygninger i Greve Kommune. – Dette rammer jo desværre også Krogård. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Der har været møde i Fælleselevrådet. 

 De foreslår en fest for alle udskolingselever. Det planlægges med, at arrangementet 
skal afholdes på Ungdomsskolen. 

 De foreslår også et møde med byrådsmedlem Maria. 
 Hvis man savner et hold på Ungdomsskolen, så kan man foreslå det til vores 

repræsentanter. 

Elevrådet på Krogård. 

 Eleverne ønsker sig nye stole og borde. De gamle er meget slidte 
 Eleverne har også bemærket at det drypper ned, når det regner! 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min  

Medarbejderne: 

 Vi starter de indledende øvelser om planlægningen af næste skoleår. Vi drøfter 
forskellige emner med ledelsen – det kunne være: 

o Hvordan får vi flere to-lærertimer 
o Kan vi planlægge med mere fælles forberedelse 
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 Mange kolleger kan opleve at være pressede bl.a. af inklusionen. 
 Mange er spændte på, hvad 9. Klasserne trækker af prøvefag til sommer og hele den 

del præger jo årgangen fra nu. 

Ledelsen: 

 De kortere skoledage fortsætter som forsøgsordning. Det betyder at vores model 
med flere 2-lærertimer kan fortsætte i næste skoleår. 

 Skolepatruljen fik besøg af Politiet, der var forbi med flødeboller som et ”klap på 
skulderen” for deres arbejde. 

Skolebestyrelsen: 

 Ang. Vores møder i SB. – Er det et krav at vi holder dem hver måned, eller kunne vi 
spare lidt ved at gøre det på en anden måde? – Vores forretningsorden siger 8 
måder/år. Færre møder kunne gøre at vi mistede ”følingen”. 

 Vi har været indkaldt til forældremøde på 6. Årgang. – Flere forældre fortalte, at 
deres børn kommer hjem med en opfattelse af ”det har ingen konsekvens”. – Kan 
man gøre noget ved den opfattelse? 

 

4. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

Greve har været nævnt i nyhederne omkring misbrug af opioider (piller eks. Dolol). KFI-Nord-
netværket har orienteret skolen om det stigende problem, men vi har fået besked om at 
være observerende, men ikke informerende i fht. Eleverne (”nyhed” om stimulanser kan ofte 
skabe nysgerrighed på stoffer...) 

Jesper har lige sendt en mail til SB om forslag til kommunens nye Børne- og ungepolitik. Læs 
den igennem til næste gang, hvor vi skal lave et høringssvar. 

Vi har et par principper, der mangler en tovholder. Hvem vil tage hvilke? 

 Inklusion (Søren) 
 Holddannelse (Muhammed) 
 Forældredeltagelse i undervisningen (Michala) 
 Vikardækning, fagfordeling og skemalægning (vakant) 

 

5. Det socialpædagogiske område Greve Kommune  Jesper, Søren 40 min 

Jesper (og Søren) orienterede fra mødet i Skolerådet om dette emne. 

God drøftelse om behov, løsninger og økonomi.  

 

6. Info om Co-teaching    Rasmus, Søren 30 min 

Rasmus og Søren orienterede om CO-teaching – både Holmeagerskolens faste CO-
teachingklasser og vores afsluttede forsøgsprojekt i matematik på 5. årgang. ”Hvad er CO-
teaching egentlig”. 

God drøftelse om undervisning, metoder, forberedelse og økonomi. 
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7. Kontaktforældre og fælles kontaktforældremøde  Malene 20 min 

Vi fandt ikke en dato på sidste SB-møde. 

 Er april for sent? 
 Hvad skal vi bruge mødet til? 

kort drøftelse at om vi bruger dem ”godt nok” eller om vi ”spiller dem go’e”? Kan vi definere 
deres rolle bedre? 

Ønske om at kontaktforældremødet – med et oplæg fra skolens trivselsvejledere, handler 
om, hvad (kontakt)forældrene kan gøre for at hjælpe trivslen godt på vej. Hvordan arbejder 
vi med trivslen på Krogårdskolen?  

Rammen: d. 13/4 hvis muligt. ca. Kl. 17 – 18.30.  

 Indledning/afslutning v. SB og ledelse (ca. 30 min.) 
 Oplæg og drøftelse m trivselsvejl. (ca. 60 min) 
 Invitation fra SB til Dan – udsendes medio marts samt en reminder lige efter påske. 

 

9. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Mht. Arbejdsdag – er der noget vi må? Og hvad er der behov for? 

Mødeleder på næste SB-møde: Martin. 

 

Kommende møder: 

Tirsdag 14/3 Digital skattejagt (30 min til start) Jesper og Malene Princip 

Torsdag 12/4 Dea, Leise og Janne Princip 

Onsdag 10/5 Fatima og Martin Princip 

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 

 
 
 


