
 

  

Side 1 af 3 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Mødedato: 24. aug. 2020 Mødetid: 17:00 – 19:30 Mødested: Kirkemosegaard 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand)  
Lone Johansen (næstformand) 
Helle Pedersen  
Trine Sørensen (Supp.) 

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

Personalerepræsentanter Heidi Steen Jensen (Medrep. BGS) 
Kim Nibe Nielsen (TR for pædagoger KMG) 
Gitte Barimani (TR for lærerne KMG) 

 Ekstraordinært inviteret  

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Tina Bjerregaard 

Afbud: Lars Peters Fraværende: HJ fraværende til kl. 18.00 
(Byrådsmøde) 

Næste møde: 19. nov. 2020 Sted: Bugtskolen 

 

Skoleår 20/21 - 1  Velkommen til et nyt skoleår  

 
17:00 
5 min 

 Dion byder velkommen til et nyt blankt år. Vi er klar til at trække i 
arbejdstøjet.  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 2 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

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

17:05 
25 min 

 Formanden har ikke været til nogen skolerådsmøder i dette skoleår. 
 
KMG: Indskolingen har i år sagt goddag til både 0. og 1. klasser. Det gør lidt 
ved dynamikken. ML. trinnet er også kommet godt i gang, og de vil rigtig 
gerne skole. Det store ml. trin er ved at finde deres nye plads.  
Udskolingen er kommet godt i gang og alle tager godt fra.  
Ledelsen KMG: Der er en midlertidig ansættelse og pt er der 34 elever.  
 
Bugt: Vi har også taget hul på nyt skoleår. Vi er startet lidt hvor vi slap, dog 
har vi tage de gode erfaringer fra perioden med Covid 19 med over i 
opstarten af det nye skoleår.  Vi oplever en masse glade børn og unge. Vi 
forsøger at tage alle kvadratmeter i brug vi kan.  
Ledelsen Bugt: Der er en midlertidig ansættelse og pt er der 64 børn. 
Efteråret byder på elevplansmøder der starter i uge 43.  
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To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 3  Udarbejdelse af principper om skolens arbejde med 
elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 
fællesskaber. Se bilag 1 

17:30 
20 min 

 Skolebestyrelsen for Bugtskolen og Kirkemosegaard har udformet et udkast 
til et fælles princip, om alle elevers mulighed for at indgå i skolernes 
læringsfællesskaber. Princippet skal understøtte skolernes virksomhed og 
være baseret på et løbende og forpligtende samarbejde mellem 
skolebestyrelse, medarbejdere, elever, og forældre / pårørende. 

Princippet er nu gennemarbejdet og vedtaget d.d.  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 4  Status på Covid 19 17:50 
10 min 

 Vi er startet op med de gældende retningslinjer for vores område. Vi 
opfordrer forældre til at holde sig orienteret på Aula hvis og når der 
kommer ændringer. Vi vil selvfølgelig orientere løbende på Aula, og 
vejlede i det omfang vi kan.  

To-Do/Opfølgning>   

 Hente mad frem og spisning  

Skoleår 20/21 - 5  Ny klubstruktur i Greve Kommune (skal i høring i løbet 
af efteråret) 

18:00 
20 min 

 Hele klubområdet skal til gennemsyn og til høring (Havana undtaget). 
Skolelederen orienterer når processen går i gang med at tænke en ny 
klubstruktur i Greve kommune, og vil udsende en skrivelse og planen herfor 
til medlemmerne af skolebestyrelsen.  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 6  Skolebestyrelsens arbejde for dette skoleår – herunder 
suppleringsvalg, konstituering og planlægning af 
møderække 20/21.  

18:20 
10 min 

 Der skal være suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Vi skal kigge længere frem 
ift. Supplering af de forældrevalgte. Der er pt. 2 pladser i vores fælles 
skolebestyrelse.  
 
SB1 270820 KMG ((ændret til d. 240820) 
SB2 191120 BGS 
SB3 210121 KMG 
SB4 040321 BGS (Årshjulet siger feb. Men det er lidt svært med vinterferien) 
SB5 220421 KMG 
SB6 170621 BGS 
 
På forældremøderne på de 2 skoler opfordres forældre til at stille op. Der har 
været en positiv tilkendegivelse fra en forældre på KMG, og vi håber meget 
på det samme på Bugt ved forældremødet d. 10/9.  
Møderækken er gennemgået og et ekstra ordinært møde kan komme på tale 
inden SB2 pga. diverse høringssvar.  
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To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 7  Gennemgang af udvalgte budgetforslag fra Direktionens 
budgetmappe.  

Se vedhæftet bilag 2 – Udvalgte budgetforslag 2021-24 

18:30 
35 min 

 Skolebestyrelsesformanden og skolelederen har gennemgået 
budgetmappen, og har udvalgt nogle opmærksomhedspunkter som vi særligt 
har drøftet. Derudover kan I i linket orientere jer i de øvrige forslag. 
 
Effektiviserings- og besparelsesforslag: 
https://www.greve.dk/media/30689/41.pdf 
 
Hele budgetmappen: 
https://www.greve.dk/politik/%C3%B8konomi/budget/budgetmappen-
2021-2024/ 
 
Udarbejdelse af høringssvar på følgende forslag: 
 
3.01 (E33) Mindre betjening fra PPR 
3.01 (E29) Yderligere 15 lukkedage i SFO 
3.01 (6) Investering i tidlig forebyggende indsats, Investeringen   
 

To-Do/Opfølgning> Høringssvar skal fremsendes inden 26. august 2020 

Skoleår 20/21 - 8  Input til formandsberetningen 19:05 
5 min 

 Bugts elevtal 19/20 60 elever – 3 dimitteret i sommeren. 20/21 har vi 64 
børn hvoraf 7 er nye skolestartere.  

To-Do/Opfølgning> Dion modtager input til formandsberetningen ASAP! 

Skoleår 20/21 - 9  Eventuelt 19:20 
5 min 

 Vi følger Dantaxa’s kørsel til Bugtskolen tæt. 

  

Skoleår 20/21 - 10 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 19:25 
5 min 

 Referatet er oplæst og godkendt kl. 19.38 

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

  

Emner på næste SB  SWOT analyse kan give mening at anvende igen. 
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