
Skolebestyrelsesmøde tirsdag 5. april 2022 17:30-20:00  

Til stede: Jesper, Marie, Michala, Malene og Søren (forældre), Søren og Morten (medarbejder) 
Rasmus og Dan (ledelse og referat) 

 

Referat  

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

Jesper har fået svar på henvendelse til formanden for KTM-udvalget vedr. Den farlige 
skolevej. Han forventer sig ikke meget af den henvendelse. 

Tilbagemelding fra punktet om lokal hjælp til Ukrainske flygtninge. – Vi afventer udviklingen. 

 

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

Afbud til mødet fra vores 2 repræsentanter. 

 

3. Nyt fra medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen 30 min  

Medarbejdere: 

• Tilbagemeldingen fra dagens MED-møde er, at vi har drøftet medarbejdernes inputs 
til SB. – Både form og hvem forud næste valg af medarbejderrep. Til SB. 

• Vi er i gang med kommende års fag- og opgavefordeling og det fylder altid meget. 

• ”Skoleplanen” drøftes. 

• Der er ved at vokse en bekymring frem omkring økonomi og inklusion blandt 
medarbejderne. Vi oplever et meget presset system, hvor kapaciteten mangler. – 
Hvordan inkluderer vi endnu flere elever i skolens dagligdag. 

• Ukraine – hvordan inkluderer vi kommende elever, når vi ikke har/får ressourcer ud 
til opgaven? 

• Skolens pigefodboldhold er videre til SEMI-finalen, der afvikles på fredag på Ryparken 
fodboldbaner. Vi møder Københavns Skole- og idrætsakademi. 

Ledelsen: 

• Inputs til SB fra skolen – hvordan? Drøftet på dagens MED-udvalgsmøde. 

• Skolen foreslår at de 3 afdelingsledere fra indskoling, mellemtrin og udskoling 
deltager på skift i SBs møder. SB synes det er en god ide og ledelsen arbejder videre 
med formål og ideer. (måske bare hvert halve år?) 

• Skolen deltog i ”Masseeksperimentet” – verdens største indeklimaundersøgelse. 
Arbejdsmiljørepræsentanten vil gerne fremvise skolens resultater for SB. – God ide. 

• Skolen planlægger med en opdeling af elevrådet. Vi foreslår et elevråd fra hver 
afdeling, for at gøre arbejdet nærværende for eleverne i både indskoling, mellemtrin 
og udskolingen. Forhåbentlig kan det være med til at gavne elevdemokratiet på 
skolen! 
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Skolebestyrelsen: 

• Hvordan går det med mobilpolitikken? – drøftet. 

• Skolens dialog med kirken vedr. ”konfirmandugen”. Ugen ligger fortsat som en 
”skoleuge”. Skolen er fortsat i dialog med kirken om det kan gøres på en anden 
måde? 

 

4. Nyt fra formanden     Jesper 15 min 

• Eleverne glæder sig til i morgen for der er Fest på Vest! (4. – 6. Årg.) 

• Trafiksikkerhed, skolernes budget – hvornår er de klar? Dialog om inklusion er 
punkter til næste møde i Skolerådet. 

• Vi skal afgive budgethøring til næste års budget i perioden d. 10 – 24/8 

• Jesper har arbejdet på et brev til byrådet, hvor SB giver udtryk for utilfredshed med, 
at der skæres i de overførte midler fra sidste budgetår. – SB nikker til indholdet og 
Jesper arbejder videre med oplægget. 

 

5. Kontaktforældremøde den 27/4 (Parkering, inddragelse  40 minutter 

    af forældre, Camilla Krabbe Sørensen, trivsel). 

Mødet afholdes kl. 16.30 – 18.00 

Form: 

• Fælles opstart 15 min. 

• Workshop – 3 arbejdsgrupper af 15 minutter (5 minutter til at gå til næste gr.) 60 min. 

• Fælles afrunding, hvor Jesper eller Rasmus interviewer de SB-medlemmer, der afholdt 
de enkelte workshops. 15 min. 

Punkterne: 

• Fælles velkomst (Jesper/Rasmus) 

• Forældresamarbejdet i klasserne efter Corona. Gode ideer - hvordan gør I det? 

• Hvordan tager vi godt imod nye forældre i klassen? 

• Hvordan inddrager vi flere forældre i samarbejdet? 

• Fælles opsamling på workshops 

 

• Trivsel på Krogårdskolen 

• Trafiksikkerhed 

 

6. 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 

Tidsplanen blev gennemgået.  
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7. Eventuelt og arbejdsgrupper   5 min 

SB kom ud i en spændende drøftelse om ”flugten fra folkeskolen” kontra, hvor mange elever, der 
egentlig kommer retur. 

Medarbejderne påpeger, at vi på Krogårdskolen ikke har de fornødne faglokaler, til at opfylde de krav 
og mål, der er for undervisningen i idræt i folkeskolen! Næste skoleår kan vi ikke få opfyldt ønsket om 
75 minutters sammenhængende undervisning i vores udskolingsklasser. 

 

 

Kommende møder: 

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

16/6 torsdag (sommerafslutning) 


