
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde Dato:28. august Tid (start/slut): 17.30-20.30  

Deltagere: 

 Andreas Klausen, Heidi Lunøe, Signe Tonsberg, John Larsen, Steffen Gajhede Gram, Kokou Nukunu, Joan Krogh, Peter Lund Nielsen, Thomas 

Møller Jensen, Michael Ehmsen, Lone Svarre Petersen, Jens Emil Hansen, Stine Løvbo, Louis Tonsberg ( elevrep), Aksel Rom 

(elevrepræsentant) 

 Afbud:Peter Lund Nielsen,  

Ordstyrer:John ____________________ Referent:LP  Pixireferat:Signe 

 

Dagsordenspunkter 

NR. TID 

(min) 

PUNKTETS INDHOLD: REFERAT:  

(D= debat, O= orientering, B=beslutning) 

TOVHOLDERE PÅ 

OPGAVEN: 

FORBEREDELSE  

TIL PUNKTET: 

 

   Præsentationsrunde. 

Velkommen til de nye medlemmer: Stine Løvbo, Jens Emil Hansen, Aksel 

Rom, Louis Tonsberg. 

Kokou Nukunu har valgt at trække sig som medarbejderrepræsentant. 

LP holder formøde med elevrådsrepræsentanterne inden hvert 

skolebestyrelsesmødet. 

   

1. 5 Opfølgning på referat fra sidste 

møde 20-06-18 

Godkendt 

 

John Læse referat  

 1 5 Godkendelse af dagsorden Godkendt John    

 2 100 Budgetudtalelse budget 2019-2022 Skolebestyrelsen drøftede og vedtog høringssvar. John og Signe tilretter. 

Lægges ud på skolens hjemmeside og på Forældreintra.  

 

 

John  www.greve.dk 

Her kan du finde budgetmaterialet 

 

3 20 En refleksionsopgave i sommerferien En lille opgave til refleksion i sommerferien. 

Udsættes til kommende møde. 

   

10 10 Fastsættelse af årets møder 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 18/1 (juletraktement), 29/1, 26/2, 26/3, 30/4, 

28/5, 18/6(sommertraktement). 

Alle møder er fra kl. 17.30-20.00 

   

 10 Aftale vedr. pixireferater Udsættes til næste møde    

 5 Nyt medlem i skolebestyrelsen Kristine Vitell ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor Suppleant Stine Løvbo 

indtræder i  bestyrelsen – velkommen til Stine Løvbo 

Kokou er ikke genopstillet som medarbejderrepræsentant, hvorfor der skal 

vælges en ny inden næste skolebestyrelsesmøde. 

   

http://www.greve.dk/


 10 Meddelelser Skoleledelsen.: 

Udsendelsen ”Langt fra Borgen” på DR1 sendes torsdag aften kl. 21.55 og har 

Strandskolen med som eksempel på en renoveringsopgave, kommunen har 

vanskeligt ved at løfte på grund af anlægsloft og skattestop. 

Skolen arbejder med udvikling af læringsmiljøer: Kuberne, Udemiljø, Festsalen, 

Indretning af klasserum, Stillerum, Bevægelsesrum,  

Mobil: 7. årgang har valgt at forsøge sig med mobilfriskole indtil foreløbig 

efterårsferien. Skolebestyrelsen vil herefter drøfte erfaringerne med mobilfri 

skole. 

Forældreadfærd i deres biler: Trods henstillinger, politiets tilstedeværelse m.m. 

er der fortsat forældre, som ikke overholder færdselsreglerne på Bastebjerg, 

når de om morgenen skal afsætte deres børn. Dette er til fare for de børn, som 

cykler og går til skole og dermed ikke bliver kørt i bil.  

Kursus for alle medarbejdere lørdag d. 1/9 med Louise Klinge – 

læreres/pædagogers relationskompetence. 

Graffiti m.v. – LP orienterede om positivt samarbejde om udredning med andre 

skoleledere og forældre til de pågældende børn på andre skoler i kommunen. 

Skolebestyrelsen: Skolerådsmøde d. 4. september: temaet er ”Oplæg om 

kommunens økonomiske situation” John deltager. 

 

Elevrådet: De to elevrådsrepræsentanter fik til opgave at spørge ud i elevrådet, 

hvad de synes, skolebestyrelsen skal arbejde med de kommende fire år. 

Axel: fantastisk at eleverne har fået nye muligheder ved at skolen er mobilfri, 

men nogle har sagt, at deres forældre er utilfredse. 

   

 10 Eventuelt Badning efter idræt. Det er et problem, at børn ikke går i bad efter 

idrætsundervisningen – skolebestyrelsesmedlem opfordrer til, at skolen 

strammer op omkring dette. LP orienterer om, at det ifølge lovgivningen er en 

obligatorisk del af undervisningen at bade. 

 Vi opfordrer til, at elevrådet tager det med tilbage til elevrådet for at høre, 

hvorfor eleverne ikke går i bad. 

Et bestyrelsesmedlem har et barn i 0. klasse nu og det har skabt tryghed, at 

der er god struktur og at børnene er trygge ved at vide, hvor de hører til. 

Derudover stor ros til undervisningen – herunder særligt udeskole. 

 

Rita og Lise Lotte kæmpe ros til dem for den måde de underviser på 

 

Et par bestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring for, at 0.klasserne skal 

”slæbe” deres tasker og tøj ned i huset. Tages op på kommende møde. 

 

 

   



  

 

 

IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE OPGAVER (+IDEER) TOVHOLDERE  DEADLINE BEMÆRKNINGER 

        

       

     

 

 

       

        

 

       

       

10 5      

FEED FORWARD,  Hvem gør hvad, deadlines m.m.:  

Årshjul på næste møde. 

Opfølgning på Skolebestyrelseskursus 

Efter efterårsferien laver vi en evaluering af forsøget på 7. årgang. 

Læsebånd og morgensang – det skal på kommende møde. 

  

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske: 

 


