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Opfølgning på budgetprocessen 

Byrådet har indgået budgetforlig for de næste to år og dermed kan vi ånde lettet op for nu. 

Børne- og Ungeområdet vil hverken blive ramt af reducerede åbningstider, 

skolestrukturændringer, flere lukkedage eller tidligere overgang til børnehaver eller sfo.  

Derimod skal der spares 30 mio. på administration i kommunen, hvilket kan komme til at gå ud 

over skolernes ledelser. 

Der er samtidig blevet afsat 54 mio. kr. til renovering af Strandskolen over de næste fire år. 

Badning efter idræt 

Bestyrelsen var på inspektion af omklædningsrum/badefaciliteter og gymnastiksale.  

Der er blevet strammet op omkring rengøringen og der var intet at klage over i 

omklædningsrummene og alle bruserne fungerede. 

Derimod var bekymringen stor over gymnastiksalenes beskaffenhed og pigernes sal i særdeleshed. 

Hele holdet kunne mærke en markant ændring i luften, da vi gik ind i salen, hvor der er stærk 

mistanke om stort angreb af skimmelsvamp.  

Det er ikke ansvarligt, at vores børn bliver udsat for dette, og vi bad derfor ledelsen om at rette 

henvendelse til Greve Kommune om en nærmere undersøgelse af hallerne. Hvis der ikke er sket 

noget inden næste bestyrelsesmøde, må vi selv tage fat i andre kanaler.  

Bestyrelsen ser ingen grund til at indføre principper for badning efter idrætstimerne, da der 

tydeligt står i folkeskoleloven, at det er en naturlig del af undervisningen efter idræt. Det kræver 

dog en tilvænning, da mange elever ikke har været vant til det. 

Refleksionsopgave 

Bestyrelsen havde givet sig selv til opgave i sommerferien, at reflektere over hvilke opgaver og 

visioner vi vil arbejde med de kommende fire år. Der kom mange gode emner på bordet bl.a. 

skole/hjem samarbejde, trivsel, tryghed, tillid til skolen og forbedring af både de fysiske og 

psykiske rammer. Der var meget at vælge i mellem og udvælgelsen fortsætter på kommende 

møde. 

9. klasses nomineringer 

Skolen og bestyrelsen har været kontaktet af pressen vedr. 9. klasses nomineringer. Det blev 

udmeldt fra ledelsen, at der fremover ikke vil blive afholdt flere nomineringer. 

Elevernes punkter 

Elevrådet foreslog en kampagne omkring hygiejne og toiletforhold, for at få eleverne til at tage 

medansvar. 

Elevrådet her ca. 40.000 kr. til rådighed fra Strandbyøster arrangementet sidste skoleår og er i 

gang med at udarbejde en top 5 ønskeliste der lyder på bl.a. bord/bænke sæt, betonstøbt 

bordtennisbord og kæmpe skak. Priser findes i samarbejde med ledelsen før den endelige 

beslutning tages. 
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Meddelelser fra ledelsen 

Der kommer besøg fra udlandet i forbindelse med Erasmus+ projektet i uge 41. 

Der er ansat en ny pædagog, Martin, som skal være spydspids for læringsmiljøet ”Natur og ude liv”. 

Bestyrelsen til stede ved forældremøder 

Skolebestyrelsen ønskes til stede på årgangenes forældremøder, det vil blive arrangeret til næste 

års møder. 

Meebook 

Der har været flere tilbagemeldinger på, at Meebook kan være et ret besværligt bekendtskab, så 

det blev foreslået at lave en café hvor forældre kan få hjælp til at komme i gang.   

Sprogfagene 

Samarbejdet går rigtig godt med Greve Gymnasium omkring sprogfags undervisning. 

Den gode historie:  

5. klassernes tyskundervisningen blev rost højt for at være sjov og spændende, hvilket ligefrem har 

gjort tysk til et yndlingsfag.  

6. klasserne har fået atletikundervisning på Greve stadion i idrætstimerne. Det resulterede i at  

pigerne deltog og vandt et atletikstævne i Køge. 

 


