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Skolebestyrelsesmøde 

Referat 
Mødedato: 22. april 2021. Mødetid: 17:00 – 18:15 Mødested: Teams 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand)  
Lars Peters 
Helle Pedersen  
Bettina Langbjerg 

Ledelsesrepræsentanter Henrik Jørgensen (skoleleder) 
Tina Bjerregaard (pæd. leder) 
Jens Ejlertsen (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: Helle Pedersen 
Bettina Langbjerg 

Fraværende:  

Næste møde: 17. juni 2021 Sted: Teams (Bugtskolen) 

 

Skoleår 20/21 - 32  Velkommen  

 
17:00 
5 min 

  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 33 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

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

17:05 
15 min 

 Der er ikke noget nyt fra Skolerådet i denne omgang.  
Nyt fra KMG er et ønske om at komme i gang med udeskole igen i 
indskolingen. Der er gang i udeskolen for det yngste mellemtrin med god 
succes. Det ældste mellemtrin er igen delvis sammen bl.a. på fisketur.  
Corona driller fortsat ift. at kunne hjælpe hinanden på personalesiden på 
tværs af klasserne.  
Nyt fra Bugt er at foråret står på afholdelse af statusmøder, nye skolestartere 
og overgange mellem klasserne for nogle børn. Vi har også kunne gå foråret i 
møde med vores sansehave og udeskole. Det er vi alle meget glade for.  
Nyt fra ledelsen fra KMG er alle er ved at være lidt Coronatrætte. Personalet 
har givet en god hånd med for at løse nogle af de udfordringer der er fulgt 
med. Vi ser fremad nu også mod et nyt skoleår  Der godt gang i 
overleveringsmøder. Der er pt en opslået pædagogstilling med god søgning. 
De pædagogstuderende stopper ved udgangen af maj på begge skoler.  
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Nyt fra ledelsen fra Bugt. Jens er kommet godt omkring og har fået et godt 
indblik i børn, klasser og voksne på Bugt. Jens har også været ude på gården 
STU’en og på KMG.  
Bugt byder velkommen til 6 nye børn til vores indskoling i løbet af maj 
måned. Vi er godt i gang med vores overleveringsmøder således at vi kan 
lave den bedst mulige overgang fra børnehave til Bugtskolen.  
KMG har 34 elever - Bugt har 64 børn efter sommerferien. 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 34  Status og opsamling på Covid 19 17:20 
10 min 

 Der har været et par udbrud på Bugtskolen som har været håndteret efter 
bedste evne, gældende retningslinjer og god rådgivning fra souschef i 
Dagtilbud og Skoler.  
KMG har ikke haft mange tilfælde.  

To-Do/Opfølgning>  
Skoleår 20/21 - 35  Visiteret kørsel  17:30 

10 min 

 Vi fastholder vores klassevis opdelte kørsel frem mod sommerferien ud 
fra et forsigtighedsprincip og på baggrund af de gode tilbagemeldinger vi 
har fået fra alle parter. 

To-Do/Opfølgning>  
Skoleår 20/21 - 36  Driftsbudget 2020-2021 for begge skoler 17:40 

15 min 

 Driftsbudgettet er gennemgået og forslaget er godkendt af SB. 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 20/21 - 37  Princip for undervisningens organisering 17:55 
10 min 

 Formålet med princippet er at sikre undervisningens organisering som skal 
skabe rammer, der sikre hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og 
trivsel.  
Oplægget gennemgås vha. en PowerPoint og er 2 delt i form af selve 
princippet og SB’s tilsyn med princippet.  
De 13 punkter for undervisningens organisering bliver fulgt op med 
foreløbige kommentar til videre behandling.  
Der kan være enkelte steder at det er nødvendigt at lave en opdeling af 
punktet alt efter om der er tale om KMG eller Bugt. 

To-Do/Opfølgning> Princippet gennemarbejdes på SB6 til endelig godkendelse. 
Overvejelser omkring formatet – Word dokument eller PP. 
Henrik J. undersøger om formalia er i overensstemmelse 
med Greve Kommunes skolestyrelses vedtægt.  
Note: Valgfag eller valg af fag.  

 

Skoleår 20/21 - 38 Eventuelt 18:05 
5 min 

 Dion vil om muligt lave en overgangsperiode til at der er kørt en ny formand i 
stilling således at Dion først træder ud ved årsskiftet.  

To-Do/Opfølgning> § 9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når 
forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller 
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regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget 
en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. 

Skoleår 20/21 - 39 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 18:10 
5 min 

 Referatet er oplæst og godkendt kl. 18.45.  

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

  

Emner på næste SB   

   

   

   

 


