
Besparelser, forældreskabt trafikkaos og andet nyt fra skolebestyrelsen 
 
Pixireferat af skolebestyrelsesmøde på Strandskolen tirsdag den 28. august 2018 
 
Det er første ordinære møde i den nye skolebestyrelse, som skal sidde de næste fire år. Her er for 
god ordens skyld, hvem vi er: 
 

• John Larsen, forælder (formand) 

• Signe Tonsberg, forælder (næstformand) 

• Andreas Klausen, forælder 

• Heidi Lunøe, forælder 

• Stine Løvbo, forælder 

• Michael Ehmsen, forælder 

• Jens Emil Hansen, forælder 

• Steffen Gajhede Gram, forælder og repræsentant for erhvervslivet 

• Aksel Rom, elev, formand for elevrådet 

• Louis Tonsberg, elev, næstformand for elevrådet 

• Joan Krogh, lærer og tillidsrepræsentant for lærerne 

• Pædagogerne skal vælge ny tillidsrepræsentant, der indtræder asap  

• Lone Svarre Pedersen, skoleleder (sekretær for skolebestyrelsen) 

• Peter Lund Nielsen, viceskoleleder 

• Thomas Møller Jensen, indskolingsleder 
 
Massive besparelser på skoleområdet - høringssvar vedr. kommunens budget 
Det store og altoverskyggende punkt på vores første møde var kommunens budget 2019-2022, 
som skolebestyrelsen skal levere høringssvar til. Høringsfristen er generelt kort, og der var frist for 
indlevering af høringssvar dagen efter vores møde. Skolebestyrelsen modtager et oplæg på 
omkring 100 sider med forslag til besparelser, som vi skal forholde os til. Det er blandt andet på 
tale at lægge skoler sammen - herunder Karlslunde Skole og Strandskolen, indføre flere lukkedage 
og skære i åbningstiden i sfo’en samt at nedlægge en lang række andre tilbud, der får 
konsekvenser for vores børn.  Dette blev diskuteret indgående. Du kan se vores høringssvar på 
skolens hjemmeside og på intra. Her er hovedpointerne: 
 

1. Besparelserne indebærer omfattende ændringer i skolestrukturen og nedlæggelse af en lang 
række eksisterende tilbud, der udgør skelettet i vores kommune med store konsekvenser for alle 
børn i Greve mange år fremover.  

2. Besparelserne rammer den tidlige og forebyggende indsats stenhårdt. En indsats, som alle ellers 
ved, er en særdeles god investering, jf. Heckman-kurven (jo tidligere man sætter ind, jo billigere og jo 
bedre kommer børn på ret kurs, red.) Det her er besparelser, som vi med stor sandsynlighed ved, vil 
medføre økonomisk krævende problemer i den anden ende.  

3. Besparelserne rammer bredt – fra udsatte børn til hårdtarbejdende forældre med helt 
almindelige job, der er afhængige af, at deres børn er trygge i dagtilbud og SFO’er, der rent faktisk har 
åbent. 

Diskussion af budget og høringssvar tog det meste af vores tid.  



 
** 
Her er et kort indblik i, hvad der ellers blev orienteret om og debatteret:  
Fastsættelse af møder. Skolebestyrelsen holder møde den sidste tirsdag i hver måned. 
 
Læringsmiljøer. Lone orienterede: 

• Der bliver arbejdet på at forbedre de fysiske rammer i kuberne, hvor sfo og skole spiller 
sammen.  

• Der er også småændringer på vej i udemiljøet. Skolen har fået grønt lys fra Teknik og Miljø 
til at etablere et udekøkken, som bl.a. kan bruges i madkundskabsundervisningen, ved den 
tidligere pedelbolig. Der kommer højbede til krydderurter, fliser og skabt en indgang fra 
skolegården til den tidligere pedelhave.  

• Fase 1 af ny lyd og lys til festsalen går i gang her i efteråret. Fase 2 efter nytår. Der er afsat 
en lille pose penge hvert år, så vi kan få festsalen up-to-date, og eleverne har et ok sted at 
optræde med teater, musial, koncerter etc.  

• Før sommerferien fik skolen doneret en række møbler. Mange klasserum er allerede 
blevet indrettet lidt anderledes med de nye møbler.  

• Der er indrettet stillerum i udskoling og i midterfløjen.  

• Der er også indrettet et bevægelsesrum, som kan bruges over dagen til bevægelse i fagene 
(der er også forskellige remedier) og om eftermiddagen til aktiviteter.  

Mobilfri skole. 7. årgang eksperimenterer frem til sommerferien med mobilfri skole. Eleverne 
indleverer deres mobiler om morgenen og får dem igen efter skoletid. Erfaringerne er foreløbigt 
overvejende gode. 7. klasses lærere og elever evaluerer efter efterårsferien. Skolebestyrelsen vil 
gerne høre om erfaringerne. 

Farlige trafiksituationer for børn på Bastebjerg. De børn, der går og cykler i skole, kommer i 
farlige situationer, fordi forældrene ikke overholder færdselsloven på Bastebjerg, hvor det IKKE er 
tilladt at parkere. Der er både parkering og standsning forbudt. Politiet har også været og uddele 
bøder. Fra ledelsen en indtrængende opfordring til, at forældre overholder færdselsloven. Også en 
opfordring til, at forældre minder hinanden om dette på en stille og rolig måde i stedet for at 
skrive til skoleledelsen. Det bør ikke være til diskussion: Det må ikke være farligt for vores børn at 
gå og cykle til skole, fordi andre børns forældre parkerer på fortove og cykelstier. Der kan parkeres 
på p-pladsen foran skolen, på Kongens Enge og ved hallen. 

Logistik ved 0.klasses-huset. Forældre oplever problemer med både parkering (jf. ovenstående) 
og de mindste børn, der skal gå fra den ene ende af skolen til den anden. Vi følger op på næste 
møde. 

Hærværk og god stil. Der har været en episode med hærværk med smadrede flasker i sandkassen, 
en stjålet pedel-vogn og graffiti. Episoden er skrinlagt og løst. Lone roser de unge mennesker og 
forældre i lokalområdet for at være ansvarsfulde.   

Badning efter gymnastik. Det er et forældreønske, at der bliver afsat tid og ressourcer til at 
eleverne kommer i bad efter idræt. Det skal være fast procedure. Lone understreger, at det står i 
folkeskoleloven, at børn skal i bad efter idræt og at lærerne har tilsynspligt med børnene. 



Ros til spireforløb og 0. klasses-start. Forældre beretter om orden i sagerne og superfine forløb. 

** 


