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Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Mødedato: 7. oktober 2019 Mødetid: 17:00 – 19:30 Mødested: Bugtskolen  

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand)  
Lone Johansen (næstformand) 
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 Centerchef Peter Rymann 

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Tina Bjerregaard 

Afbud: Lone Johansen 
Anette Gadegaard 
Pia Larsen  
Helle Pedersen  

Fraværende:   

Næste møde: 28. november 2019 Sted: KMG 

 

Skoleår 19/20 – 9  Velkommen  

 
17:00 
5 min 

  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 19/20 – 10 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

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

 

17:05 
25 min 

  Dion fortæller om aktivitet i diverse udvalg og har læst diverse 

høringssvar.  

 KMG har afholdt emneuge med middelalder tema med stor 

succes. Ugen blev afviklet i blandet hold på 4 forskellige 

værksteder. Fredagen blev afsluttet med et besøg af en 

historiefortæller og rollespilskamp.  Den sidste mellemtrins 

klasse har også været afsted på lejrskole på Feddet camping 

som var en succes. Udskolingen tager til Bornholm i morgen. 

Begge skoler holder deres eget Skolernes motionsløb på fredag. 

Bugt er godt i gang med at lave elevplaner i Meebook. Dansk på 

tværs værkstederne er godt i gang, og eleverne har taget rigtig 

godt imod det.  
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 KMG har fået 2 nye elever begge til indskolingen. Ingen nye til 

Bugt.   

  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 19/20 – 11  AULA (se bilag 1.) 

 
17:30 
5 min 

 Kort orientering omkring udsættelsen af Aula. Vi er rigtig godt i gang med 
Aula på personalesiden på Bugtskolen. Der er sendt en orientering ud fra 
central side omkring udsættelsen på begge skoler via forældre Intra.  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 19/20 – 12  Budgethøring  
Åbn link https://www.greve.dk/media/28925/forslag-
til-budget-2020-23.pdf  

17:35 
10 min 

 Henrik og Tina deltog i en kort orientering omkring budgettet i Byrådssalen i 
tirsdags.  

To-Do/Opfølgning>   

Skoleår 19/20 – 13  Pædagogisk tilsyn (se bilag 2.) 17:45 
15 min 

 Hver skole har årligt et almen pædagogisk tilsyn samt et uanmeldt 
pædagogisk tilsyn. Tilsynsrapporten skal være tilgængelig på de respektive 
skolers hjemmeside. Ved det anmeldte tilsyn taler de tilsynsførende både 
med elever, medarbejdere og ledelsen på begge skoler.  

To-Do/Opfølgning> Dion spørger til om man kan delagtiggøre forældre eller f.eks. SB i det 
kommunale tilsyn? Dette spørgsmål rettes til de tilsynsførende.  

Skoleår 19/20 – 14  Sygefraværsstatistik 18:00 
10 min 

 Et kort kig ind de 2 organisationers sygefravær på henholdsvis KMG og Bugt.  
Vi starter med at kigge på perioden aug. ’19 til juni ’20. SB ønsker at følge op 
og hjælpe evt. initiativer på vej. 

To-Do/Opfølgning> Opfølgning af dette pkt. skal på SB3 (status), og på SB6 skal der forelægge en 
rapportering. Dette sættes også på årshjulet. 

Skoleår 19/20 – 15  Eventuelt 18:10 
10 min 

 

  

 Hente mad frem og spisning 

Skoleår 19/20 – 16  Besøg af Centerchef for Børn- og Familier 

Peter Rymann 
18:30 
60 min 

  Præsentation af Peter og SB medlemmerne. Der er gode 

kræfter samlet i SB og en hel del erfaring som vi gerne 

byder ind med i samarbejdet med vores nye centerchef. 

 Budget 2020-23 Hvad betyder det for Center for Børn- og 

Familier. Vi afventer 2. behandling af budgettet d. 4 

november.  

 Parkeringsforhold på Bugtskolen. Det har været et 

tilbagevendende problem i rigtig mange år. Vi påpeger 

mulighederne i området. Det tages med til dagsordenen de 

rette steder bl.a. i Teknik & Miljø. 

 Forældrecafe. Vi har et ønske om et helt praksisnært 

samarbejde forældrene imellem omkring hvad vil det sige at 

https://www.greve.dk/media/28925/forslag-til-budget-2020-23.pdf
https://www.greve.dk/media/28925/forslag-til-budget-2020-23.pdf


 

  

Side 3 af 3 
 

være forældre til et barn på en af de 2 skoler. Det kan 

faciliteters af skolen, men det er ikke fordi at det er skolen 

der skal drive det. Det kunne starte med noget ”Warm up” 

fra skolen side omkring et tema eller oplæg, og derefter 

kunne forældrene udveksle erfaringer og få gang i netværk 

indbyrdes.  

 Kvalitetsrapport. Der er behov for en anden form for 

afrapportering for specialskolerne når der er tale om måling 

af kvalitet i vores undervisningstilbud på de 2 skoler. Kan vi 

få metodefrihed til at formen giver mening i forhold til at 

måle kvaliteten i specialundervisning? 

To-Do/Opfølgning> Henrik og Dion sætter lidt ord og tegning på de manglende parkeringsforhold 
på Bugtskolen der kan tages med de rette steder. 

Skoleår 19/20 – 17 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 19:25 
5 min 

  

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

  

Emner på næste SB  Arbejdet med principper fortsættes på SB 4. 

   

   

   

 
-  
 


