
Skolebestyrelsesmøde onsdag 9. februar 2022 17:30-20:00  

Deltagere: Marlene, Michala, Lars og Jesper (forældrerep.) Signe og Freja (elevrep.) Rasmus og 
Dan (ledelse og referat) Susan (sekretær) deltog vedr. Skolefoto. 

 

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 30 min  

 Skolens kvalitetsrapport 

Rasmus orienterede om ”tendenser” i kvalitetsrapporten. Bl.a. er vi desværre gået tilbage 
samlet set i fht. Trivsel. SB og ledelsen drøftede de forskellige parametre, samt skolens 
forskellige tiltag for at imødegå udviklingen i rapporten. 

Ledelsen er meget opmærksom på elevernes trivsel og skolen arbejder videre på at 
imødekomme dette. 

 Skolefoto 

Susan orienterede om hendes lille undersøgelse vedr. Den oplevede kvalitet af det produkt, 
som skolefotofirmaet leverer. – Derefter fremlagde hun 3 forslag til nye firmaer, der har 
henvendt sig til skolen vedr. opgaven. 

SB kiggede på foto fra firmaerne og drøftede oplægget. SB peger på Modulfoto som 
leverandør af skolefotos i den næste periode. 

 

4. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

 Dagsorden til Skoleråd 8/3 

Intet til referat 

 

5. Status på Corona plus skolestatus   Rasmus 25 min 

Alle er ved at være trætte af at høre om corona... Rasmus orienterede om skolens og 
centerets overvejelser om, hvad der er vigtigt (vedr. Corona) i perioden nu og frem til 
vinterferien. 

Antallet af registrerede smittede på Krogårdskolen er faldet meget drastisk de sidste uger. Vi 
håber tendensen fortsætter. 
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Vi håber at være fri af alle væsentlige restriktioner fra uge 9. 

 

6. Kontaktforældremøde (Parkering, inddragelse   25 minutter 

    af forældre, Camilla Krabbe Sørensen, trivsel) 

SB er lidt tilbageholdende i fht. Planlægning af kontaktforældremøde. Vi tror ikke på, at folk 
vil deltage set i lyset af corona. Vi afventer. 

 

7. Møde om skoleager og skolens bygninger  Jesper/Rasmus 20 min 

Rasmus orienterede om de politiske overvejelser vedr. Fremtidige renoveringer på 
skoleområdet. SB drøftede dette. 

  

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

Start marts udsendes 2-pager, slut april Skole&Forældre, start maj 
opstillingsmøde, midt maj valg. 

Jesper har sendt udkastet til forældreinfo vedr. Skolebestyrelsesvalget. Vi samler dette, samt 
procesplan m.m. i en folder til forældrene. – Sendes ud start/medio marts. 

SB overvejer om vi skal lave ”et par” videoindslag, der kan distribueres til forældrene via 
AULA. 

 

9. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

Der bliver spurgt til, om det er rigtigt, at der nu kun er 15 minutter til eleverne kan spise deres mad. – 
Der er ikke lavet om på tiden til spisepause, men spisefrikvarteret, er kortet med 5 minutter. 
Ledelsen og SB opfordrer forældrene til at kontakte lærerne, hvis man oplever at ens barn har svært 
ved at nå at spise færdig. 

Hvordan/hvem har lagt ferieplanen for kommende skoleår, helt specifikt juleferien? – Det er SB der 
godkender oplæg til ferieplanen, der kommer fra Greve Kommens center for skoler. Der har de sidste 
år været en ”aftale om” at SB godkender planen, for at den er ens skolerne imellem. 

 

 

Kommende møder: 

10/3 torsdag 

5/4 tirsdag 

11/5 onsdag Forældrearrangement om ”afhængighed” (druk, narko, digital og sex) 

16/6 torsdag (sommerafslutning) 


