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Skolebestyrelsesmøde 

Referat  
Mødedato: 4. marts 2021  Mødetid: 17:00 – 18:15 Mødested: Teams 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand)  
Lars Peters 

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

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

 Ekstraordinært inviteret Bettina Langbjerg (Forældrerep. På valg) 

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Tina Bjerregaard 

Afbud: Niels Jørgen Jensen (pæd. 
leder) 
Helle Pedersen 
Heidi Steen Jensen (Medrep. 
BGS) 

Fraværende:  

Næste møde: 22. april 21 Sted: Teams (Bugtskolen) 

 

Skoleår 20/21 - 25  Velkommen til Jens (ny pædagogisk leder på 
Bugtskolen)  

 

17:00 
5 min 

 Dion byder velkommen til Jens, og fortæller kort omkring SB’s arbejde og 
struktur bl.a. årshjulet  
Jens er tiltrådt d. 1/3-21 som ny pædagogisk leder på Bugtskolen, og skal 
være en del af ledelsesteamet sammen med Henrik og Tina. 
Jens er læreruddannet og har arbejdet en årrække på Hellerup Skole samt 
senest på Behandlingsskolerne afd. Fortuna.  
 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 26 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

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

17:05 
15 min 

 Dion har intet nyt i skolerådssammenhæng. 
KMG beretter om en god og positiv stemning i indskolingen. Der arbejdes 
fortsat opdelt pga. Corona. Mellemtrinnet lægger sig op af ovennævnte. Der 
tages fra både fagligt og socialt. Der arbejdes på at kunne være mere ude i 
udeskole regi. Det ældste mellemtrin har afholdt en fantastisk og vild 
hyggelig game aften. Der bliver både arbejdet med det sociale og det faglige. 
Udskolingen er ramt lidt af at 2 lærere skal dække fagrækken pga. den 
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fortsatte opdeling af personalet. Personalet på KMG bliver nu også testet 2. 
gange om ugen med kviktest.  
Bugt Jens fortæller om det første møde med børn og voksne på Bugtskolen. 
KMG der er kommet en ny elev i indskolingen samt en på mellemtrinnet, 
men ingen ændringer på personalesiden. Der er 2 skolestartere til august. 
Bugt der er startet en ny elev i mellemtrinnet. Der er ingen ændringer på 
personalesiden. 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 27  Status og opsamling på Covid 19 17:20 
15 min 

 Det er positivt at personalet nu testet på KMG. Vi vil gerne test af 
eleverne når det rigtige set up kan tilbydes til børn over 12 år. Der er 
noget der skal afklares rent lovgivningsmæssigt bl.a. i forhold til samtykke. 
På Bugt testes personalet med PCR i arbejdstiden lige inden ved siden af i 
det lokale testcenter. 
Nedlukning på Bugt i uge 7 skyldes at det var umuligt at lokalisere 
smittekilden. Vores børn er ikke alle testbar, og flere kommer i aflastning 
og lign. i løbet af en uge. Vi gør hvad vi kan for at holde børn, voksne og 
grupper adskilt.  

To-Do/Opfølgning>  
Skoleår 20/21 - 28 Visiteret kørsel  17:35 

10 min 

 Godt 2/3 dele af vores børn har visiteret kørsel, og pga. vores nedlukning 
har vi set os nødsaget til at få kørt vores børnene klassevis. Der har været 
mange positive tilkendegivelser fra børn og voksne på skolen omkring 
dette.  

To-Do/Opfølgning>  
Skoleår 20/21 - 29 Regnskab 2020 for begge skoler 17:45 

15 min 

 Vi afventer de sidste takstberegninger for 20/21 for de 2 skoler til 
budgettet således at det kan fremlægges på SB5. 
 
Årsregnskabet 2020 for KMG og Bugt gennemgås og godkendt af SB. 
 

To-Do/Opfølgning> Budget 21 fremlæggelse på SB5 

Skoleår 20/21 - 30  Eventuelt 18:00 
10 min 

  Dion vil komme med et oplæg til princip for undervisningens organisering inden 
SB5, således at vi når vi samles fysisk igen kan gennemarbejde det og få det 
godkendt. 

 Gitte nævner artiklen fra Sydkysten ift. Vores læseindsats på KMG og vil gerne 
hejse flaget for denne indsats, og den læsefremgang der har været hos vores 
elever. https://sn.dk/Greve/Saarbare-elever-er-blevet-dygtige-
laesere/artikel/1405840 

 Kvalitetsrapport bliver udarbejdet hver andet 2. år, og vi arbejder efter et format 
der taler ind i vores specialiseret undervisningstilbud. 

 Dion efterspørger referatet fra SB3 på skolernes hjemmeside.  
To-Do/Opfølgning> Referat på hjemmesiderne samt et opdateret årshjul.  
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https://sn.dk/Greve/Saarbare-elever-er-blevet-dygtige-
laesere/artikel/1405840 

Skoleår 20/21 - 31 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 18:10 
5 min 

  

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

 Efter aftale med Dion udsættes arbejdet med 
principper til SB5 eller når det er muligt at mødes 
fysisk igen. Vi aftaler om Dion og/eller andre skal 
påbegynde arbejdet inden. 
Princip for undervisningens organisering 
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/princip-
undervisningens-organisering 

Emner på næste SB   

   

   

   

 
 


