
Skolebestyrelsesmøde torsdag 10. marts 2022 17:30-20:00  

 

 

Dagsorden:  

1.Opsamling fra sidste møde (to-do liste)  Jesper 5 min 
 
Jesper orienteret om at han havde spurgt ind til demografien i Greve Nord (kommende BH-
klasse klasser). På nuværende tidspunkt så får Arena 2 spor og Krogårdskolen får 3 spor i 
skoleåret 22-23. 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Der bliver først holdt møde for elevrådet mandag d. 14/3 
Der er sendt dagsorden ud hvor der bl.a. skal drøftes farlig skolevej. 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min  
 
Medarbejder:  
Det som der optager medarbejderne lige nu, er fagfordeling, næste skoleår og de penge som er 
mistet i forbindelse med servicerammen. 
Ledelsen:  
Der er blevet tildelt en lille posepenge (kende ikke niveauet ikke), men skolen vil gerne bruge 
disse midler på møbler til HDS. 
Skolebestyrelsen: 
Der blev drøftet sikker skolevej, hvor Jesper fortalte han ville sende et brev til 
udvalgsformanden for ”Klima Teknik og Miljø” (KTM), for at gøre opmærksom på vores 
udfordret skolevej, samt komme i dialog med udvalgsformanden. 
 
 

4. Nyt fra formanden     Jesper 10 min 

 Referat fra Skoleråd 8/3 
Ukraine – Jesper havde spurgt på skolerådets mødet om det var ok at skolen lavede 
initiativer/støtte til Ukraine. Det var helt ok. 
Punktet blev efterfølgende drøftet på mødet, og konklusionen blev at skolebestyrelsen gerne 
vil bakke op og støtte de lærer/klasser som vil lave støtte initiativer. Dette meldes ud af 
Rasmus til lærerne. 

5. Status på Corona plus skolestatus   Rasmus 10 min 
 
Rasmus fremlagde den første budgetopfølgning og sygefravær. Budgetopfølgningen viste 
desværre et underskud på cirka 100.000. Skolen har et dobbelt så stort sygefravær i januar og 
februar mdr. – dette skyldes corona.  
 

6. Vikarer og deres virke    Rasmus 20 min 
 
Rasmus fremlagde vikarfolderen (se bilag). Der var en dialog om vikarerne og om de brugte 
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sociale medier i timerne – hvilket de ikke skal. Vikarerne kan blive nødt til bruger deres mobil i 
timerne, da de ikke får udleveret nogle Devices’ fra skolen, og derfor skal de bruger deres 
mobiltelefoner til at tjekke ugeplaner, Aula, mm.. 
Rasmus og Dan vil orientere vikarerne om brugen af mobiler i undervisningen. 
 

7. Kontaktforældremøde (Parkering, inddragelse   25 minutter 

    af forældre, Camilla Krabbe Sørensen, trivsel). Afventer 
 
Der blev aftalt møde onsdag d. 27. april kl. 17.00 – 18.30 

8. Valg til skolebestyrelse, senest 31/5-22  Jesper 35 min 

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

Der blev drøftet dato for udsending hvilket bliver i starten af april. Der er bestilt konsulent til 
valgaften d. 19/5. 

9. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

 

Kommende møder: 

5/4 tirsdag 

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

16/6 torsdag (sommerafslutning) 

 

Emner til kommende møder: 

Årshjul      

Skolehjem samarbejdet (dialog om hvad vi kan/vil)  

AULA og kommunikationen 

Antimobbeprincip 

Vi skal lære skolen bedre at kende og derfor vil vi invitere de forskellige ressourcepersoner 
med til møderne. 

Arbejdsgrupper: 

Toiletter  Elevråd, Malene og Jesper 

Kontaktforældre Line og Malene 

 

 
 


