
    

 

   

 Skolebestyrelsesmøde 

 

Dato:   Torsdag d. 27. august 2020, kl. 17.00 – 20.00 

 

Sted: Kroggårdsskolen - personalerummet 

 

  

Indkaldte deltagere: Forældrerepræsentanter: Formand:, næstformand: Jimmi Højkilde, Dorte 

Koldby, Line Dyhr- Junker, Søren Østergren, Louise Simonsen, Rikke 

Wohlleben , Mette Christiansen 

   

Forældrerepræsentant suppleant:  

 Medarbejderrepræsentanter: Katja Anthony, Majbrit Hansen  

Elevrepræsentanter: 

Ledelsesrepræsentanter: Skoleleder – Stefan Kelstrup og souschef 

Anne Kristine Kajberg Riis 

Gæst: Ann Roiy Delman 

 

Fraværende:   

 

Ordstyrer: Ann 

Udarbejdet af: Formand og Stefan  

Referent: Stine 

 

(O) = Orientering – (D) = Drøftelse – (B) = Beslutning 

Dagsordens 

nr. 
Dagsorden Referat 

091 

Godkendelse af referat Referat:  

SK tjekker om referat er sendt ud. 

Opmærksomhed på om SKB, som gruppe, er 

klar på Aula.  

Husk at Majbritts navn rettes til. 

092 
Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden:  

Godkendt 



093 

Konstituering 

Valg af formand 

Valg af næstformand 

 

 

 

 Valg af formand: 

Jimmi Højkilde 

Valg af næstformand: 

Rikke Wohlleben 

094 

Fremtidens fundament (D) 

(Husk bilag) 

Pejlinger på de vigtigste felter: 

Det vurderes at skolebestyrelsens fokus skal 

bruges til egen ”butik.” 

095 

Indsatser i dette skoleår 

arbejde (O/D) 

• Hvad er nyt 

• Besøg i indskolingen 

• Bestyrelsens årsplan 

Med overskriften ”gode rammer er afgørende for 

trivsel og læring”, indledes en rundtur i 

indskolingen til besigtigelse af den samlede 

bygningsmasses tilstand. 

Det fysiske og bygningsmæssige læringsmiljø er 

i en yderst kritisabel stand og på igen måde 

tidssvarende. 

Det er afgørende for skolebestyrelsen at der 

kommer fokus på hvad der kan gøres. 

Ideer/forslag 

Indhentelse af erfaring fra Pårup skole vedr. 

deres forløb.  

Faktamøde: Indhentelse af fakta omkring de 

bygningsmæssige forhold og tidsrammer for 

vedligehold. Repræsentanter fra SKB ønsker at 

mødes med Carsten (har ansvaret for indvendig 

og udvendig vedligehold) til besigtigelse og 

yderligere indsigt. SK og Ann planlægger et 

møde. 

TR – indhentelse af skolens læringsperspektiv 

på krav og ønsker til tidssvarende 

læringsmiljøer. Maibritt undersøger. 

Forældre perspektiv indhentes. SKB 

Er der evt. forskel mellem tidssvarende miljøer 

og udfordrende miljøer som Kroggårdsskolen. 

Umiddelbar tese: Kroggårdsskolen vælges af 

forældre, men det er et spørgsmål om tid, før de 

evt. vælger os fra, grundet det samlede ”slidte” 

udtryk. 

Der eksisterer 2 puljer: 

1. Afsatte midler til renovering af faglokaler: 

den pulje kan søges – vi ønsker 

faglokaler udbedret samtidigt.  



2. Afsatte midler til pavillion udskiftning. Vi 

står langt nede på listen.  

SKB fokuspunkter fremadrettet: 

- Fastholdelse af børn i SFO og SFO2. Får 

en særlig opmærksomhed. Vigtigt at vi 

tager emnet op rettidigt. Til jul  

- Fysisk aktivitet i undervisningen. AD taler 

om muligheder til SKB og til 

fagteammøder. 

- Mobiltelefon regler/principper 

genbesøges. SKB byder ind og laver 

forespørgsel hos medarbejdere. 

- Vision for Kroggårdsskolen.  

- Opmærksomhed på, at vi får udarbejdet 

de principper vi har brug for og det som 

giver energi til skolen lige nu. De 

lovpligtige opmærksomhedspunkter har 

vi indført i årshulet.  

- Elevrådet skal med i SKB 

 

096 

Nyt fra skolen (O) 

• Økonomi  
 

• Nyt om personale 
 
 

Personale: 

- Orientering af Stefan omkring en 

sygemelding. 

- En medarbejder fået nyt job. Der slås en 

tidsbegrænset stilling op, grundet en 

opmærksomhed på fremtidig økonomi. 

Samtaler afholdes fredag den 28.8.20 

Vi har besluttet at indføre læsebånd hver 

morgen, til understøttelse af børnenes fortsatte 

læseudvikling. Det målrettes børnene og 

læsevejledere kvalificerer indholdet.  

Vi har valgt et helårs skema i år. Dvs. vi skifter 

ikke skema efter jul. Fagdage forsætter, dog 

mangler vi en god evaluering af formål og 

indhold. Obs på at det kan udfordres af valgfag i 

udskolingen. 

Skolerejser: 

Paristuren er aflyst, men der kigges nu på tur til 

Berlin.  

God opbakning fra forældre til vores tiltag med 

skolerejser. 

Aulasamlinger: 

Aulasamlinger indføres nu også på 

mellemtrinnet og i indskolingen.  

Rettighedsrådet har besluttet indholdet på 

mellemtrinnet. Grundet Corona kan vi ikke være 

samlet. Derfor afholdes det p.t. adskilt på 



årgange. Børn, pædagoger og lærere er optaget 

af projektet. 

Økonomi: 

- Vi følger budgettet som planlagt incl. 

afregning på underskud. 

- Ekstra regning grundet fejl i udbetaling af 

pension til medarbejder. Fejl begået i 

borgmesterforvaltning. 

- Børnehaveklasseleder har været 

indplaceret forkert og vi udbetaler 

differencen. 

- Vi får midler øremærket ansættelse af 

lærer. Det arbejdes der på, hvordan vi 

kan løse klogt. 

097 

Nyt fra SFO (O) 

 

- Vi er udfordret i forhold til borde og plads 

da der skal holdes styr på børnene 

årgangsvis grundet Corona. Vejret har 

dog hjulpet til udeliv. 

- Ved dårligt vejr rykkes til klasserne. 

- Bevægelses værksted foregår ude. 

Svært i gym at holde nødvendig afstand. 

- Udeliv og science – svært når der skal 

laves bål. Der skal skabes god plads og 

der skal buges egen pind.  

- Ønske om plante vilde blomster på 

skrænten uden at ødelægge glidebanen. 

Udeliv og sicence køber borde til udeliv. 

Vi har fået en del udmeldinger grundet Corona, 

børn som ikke er meldt ind igen. Børnene har 

fået øjnende op for hinanden og har nu 

legeaftaler efter skole. 

098 

Nyt fra elevrådet og 

rettighedsrådet 

 

B1 og B2 har elevrådsvalg. Der vælges også i 

udskolingen. 

B2 går på Tryghedsvandring.  

 

099 

Nyt fra klasser og udvalg (O): 

 

Kommende møder: 

Fokus på de fysiske 

rammer. 

Fokus på inventar, borde 

og stole m.m., 

Mobilpolitik 

Kontaktudvalg:  

Kontaktperson  

0. årgang:  

1. årgang: 

2. årgang:  

3. årgang:  

4. årgang:  

5. årgang:  



 

Kommende punkter: 

Møder skoleåret  

Dato Tidspunkt 

torsdag d. 27. august 17 - 20 

Torsdag d. 1. oktober 17 - 20 

Tirsdag d. 24. november 17 - 20 

Onsdag d. 27. januar 17 - 20 

Torsdag d. 11. marts 17 - 20 

Tirsdag d. 4. maj 17 - 20 

Onsdag d. 16. juni (sommerafslutning) ?? 

 

 

 

 

6. årgang:  

7. årgang:  

8. årgang:  

9. årgang:  

Vigtigt at der er emner med på møderne for 

repræsentanter fra SKB. Vigtigt at fortælle om 

bestyrelsesarbejdet generelt. 

Der kan nævnes: at der er indført skolerejser, 

der arbejdes nu med bedre fysiske rammer for 

alle, plan for nye mobilregler. 

Vi skal hjælpe de nye kontaktforældre fra 0. 

klasse. Der holdes forældremøde den 16.9 kl. 

16.30. Dorthe deltager 

Deltagelse på kommende forældremøder: 

4. årgang 9.9. – Rikke 

5 årgang - Dorthe 

6 årgang 16.9 – Mette, Louise, Line 

8. årgang 23.9 – Ann 

1. årgang 2.9 – Jimmi 

3. årgang 16.9 - Søren 

100 

Evt. 

 

 

 

 

Ny supplant – Rasmus fra 2a – fra til Oscar 2b. 

Gustav 4.b 

Bonusinfo: Kroggårdsskolens medarbejdere 

ligger i toppen i forhold til sygefraværet. Der er 

sket et kæmpehop. Tilstedeværet er højt for 

både lærere og pædagoger. 

 

 

 



  

Referat godkendt af:     

     

Formand   Næstformand  Forældrevalgt Line Dyhr- 

Junker 

     

Forældrevalgt Dorte 

Koldby 

 Forældrevalgt Søren 

Østergren 

 Forældrevalgt  

     

Forældrevalgt Louise 

Simonsen 

 Suppleant Rikke 

Wohlleben 

 Suppleant  

   

  

Medarb.repr. Katja Ygva 

Anthony 

 Medarb.repr. Majbrit 

Hansen 

  

  


