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Skolebestyrelsesmøde 

Dagsorden med referat 

Mødedato: 16. januar 2019 Mødetid: 17:00 – 19.30 Mødested: Kirkemosegaard 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand)  
Lone Johansen (næstformand) 
Heidi Larsen  
Anette Gadegaard 
Pia Larsen  
Helle Pedersen  
Lars Peters 

Ledelsesrepræsentanter Henrik Jørgensen (skoleleder) 
Tina Bjerregaard (pæd. leder) 
Niels Jørgen Jensen (pæd. leder) 

Personalerepræsentanter Thomas Kristiansen (TR for pædagoger BGS) 
Kim Nibe Nielsen (TR for pædagoger KMG) 
Gitte Barimani (TR for lærerne KMG) 

 Ekstraordinært inviteret   

Afbud: Lone, Heidi, Anette, Thomas Fraværende:   

Næste møde: 27. feb. 2019 Sted: Bugtskolen 

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Tina Bjerregaard 

 

Skoleår 18/19 – 21  Velkommen & godt nytår 
 

17:00 
5 min 

  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 18/19 – 22 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden (BF) 
 Medarbejdere 
 Ledelse (SL) 

o Medarbejder (tilgang/afgang) – skoleårsoversigt  
o Elever (tilgang/afgang) 

17:05 
30 min 

 BF: Følger dialoglinjen til forvaltningen gennem de andre 
skolebestyrelsesformænd.  
KMG: Arbejder på den ene side på det fagfaglige og den anden side med det 
sociale. Det er et fortsat opmærksomhedspunkt fra i sommer. Indskolingen 
har fast udeskole om onsdagen med succes. Udskolingen har præciseret de 
regler og retningslinjer der gælder for KMG, da der har været behov for en 
opstramning. Der er projektuge i denne uge med fremlæggelse fredag.  
BGS: Ingen medarbejder rep. Godt at gå på juleferie samtidigt for alle 
personalegrupper.  
Ledelse/KMG: Ansættelsessamtaler afholdt på 2 stillinger - men ingen ansat. 
Mulighed for genopslag senere. 1 ny elev. 2 pædagog studerende i perioden 
1/12-18 til 31/5-19. 
Ledelse/BGS: 2 nye elever og 3 nye pædagogstuderende i samme periode 
som KMG.  
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Netværksforum er nu etableret på specialområdet mellem både Skole og 
Dagtilbud og Børn og Familie med første møde i marts 2019.  
Isabel Gebuhr er konstitueret Centerchef og Leder af Familierådgivningen 
frem til april 2019. 

To-Do/Opfølgning> Elevtilgang ift. lokaler, ressourcer og fordeling ønskes drøftet på SB4.  

Skoleår 18/19 – 23  Emneuge 21 Bugtskolen 17:35 
10 min 

 Der er nedsat en arbejdsgruppe på Bugtskolen der tager de næste trin i 
planlægningen. Afslutningen er lørdag d. 25. maj 2019.   

To-Do/Opfølgning>   

 Hente mad frem 17:45 
5 min   

Skoleår 18/19 – 24  Regnskab 2018 17:50 
15 min 

 Orientering omkring økonomi og regnskab 2018.  
På BGS er der indkøbt en bus, og indrettet bedre mulighed for elev afrydning 
efter frokost ift. Muligheder i køkkenet. 
På KMG har det også været muligt at købe en bus.  
Både på BGS og KMG er smartboard tavlerne skiftet ud.  

To-Do/Opfølgning> På SB 4 fremlægges regnskabet.  

Skoleår 18/19 – 25  Budget 2019  
Kort info fra Henrik – punktet behandles igen på SB 4 i 
feb. 2019. 

18:05 
15 min 

 Kort orientering.  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 18/19 – 26   Antimobbestrategi (Antimobbepolitik) 
Fortsættelse fra 18/19 – Til underskrift 
Bilag i endelig form vedhæftet. 

18:20 
10 min 

 SL fremlægger den indledning der er skrevet til strategien. Strategien skrives 
ind i SB’s årshjul som et fast årlig punkt i april. BF underskriver strategien.  

To-Do/Opfølgning> BF fremsender det endelige dokument. 

Skoleår 18/19 – 27  Ny Børne - Unge politik i Greve Kommune  
Tilbagemelding fra høringsmøde mandag d. 14/1-19 fra 
Dion, Lars og Henrik. 

18.30 
15 min 

 BF deltog i dialogmødet og tilbagemeldingen er de 5 tidligere politikker på 
området skrives ind i én ny Børne- og Unge politik 2019-2022. Politikken 
skulle drøfte og prioriteres under 4 emner. BF var særlig opmærksom på om 
børn med særlige behov var repræsenteret i de 4 emner.  
Der blev også kigget særligt på de ønskede effekter på et godt børne og 
ungdomsliv. Fokus rettet mod hvad betydningen af de ord der anvendes 
betyder for de mennesker det omhandler.  

To-Do/Opfølgning> BF sammenfatter en skrivelse som fremsendes til SB og til Center for Skole 
og Dagtilbud. 

Skoleår 18/19 – 28  Årshjul + Møder i 2018/2019 
o Bilag 2: Årshjulet 

18.45 
10 min 

 Opdatering af SB’s årshjulet. Budget behandles på feb. Fremadrettet og 
dette påføres årshjulet.  

To-Do/Opfølgning>  



 

  

Side 3 af 3 
 

Skoleår 18/19 – 29  Kørsel vedr. Bugtskolen 
 

18.55 
15 min 

 Udgifterne er stigende på kørselsområdet.  
På forældremødet i aug. 2018 blev det fremlagt at det er et punkt vi er nød 
til at kigge nærmere på. 
Ledelsen på BGS skal afholde et møde med vores jurist i næste uge for at 
tale om lovgivningen og hvilke muligheder der er på området.  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 18/19 – 30 Eventuelt 19.10 
15 min 

 SL fremlagde fraværsstatistikken for hver enhed. 
Sygefraværet på Bugtskolen er faldet markant. 
UUV både på KMG og BGS er nu den samme.  

To-Do/Opfølgning> Punktet fraværsstatistikken behandles på SB4 

Skoleår 18/19 – 31 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 19: 25 
5 min 

 Referatet er oplæst og godkendt.  

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

Emner på næste SB   

  o SB4: Ons 27. februar (uge 9) 
o SB5: Tir d. 9 april (uge 15) 
o SB6: Ons 19 juni (uge 25) 

 

Mødet sluttet kl. 19:47 


