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Skolerådet 
 

Referat 
 
Tirsdag den 13. marts 2018 
Kl. 19 – 21 på Karlslunde Skole  
 
 
René Kauland Skole- og Børneudvalgsformand   
Anne Marie Lyduch Skole- og Børneudvalg F 
Claus Jensen Skole- og Børneudvalg 
Bjarke Abel Skole- og Børneudvalg 
Jari Due Jessen Skole- og Børneudvalg 
  
  
Michael Schrøder Arenaskolen (SB)  
Birgitta Lynge Aagren Krogårdskolen (SB) 
Julie Nyamadi Damagerskolen (SB)  
Camilla Henckel Hedelyskolen (SB)  
Kenneth Jakobsen Holmeagerskolen (SB) F 
Morten Thielsen Mosedeskolen (SB)  
Kjeld Hjortshøj Karlslunde Skole (SB)  
John Larsen Strandskolen (SB)  
Michael Sjørslev Tune Skole (SB) F 
Dion Rønne Bugtskolen og Kirkemosegård (SB) 
Pia Sødequist Repræsentant v/Skole og Forældre 
Christian Bladt Nielsen Medarbejderrepræsentant (Hedelyskolen) 
Lotte Mortensen Medarbejderrepræsentant (Damagerskolen) F 
Jan Mindegaard Skolelederrepræsentant 
Tina Beck-Nilsson 
Henrik Harder 

Greve Lærerforening F 
Direktør 

Rasmus Johnsen 
Gry Dose Jarmer 

Centerchef (CDS) 
Udviklingskonsulent (CDS) 

  
Susanne Crosby Sekretær (CDS) 

 

 

Skolerådets møder i 2018 afholdes: 
1. 13. marts 
2. 7. maj 
3. 4. september 
4. 6. november 
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Referat af skolerådsmødet den 13. marts 2018 
 

Pkt. 1 

19.00 - 19.05: Velkomst og præsentation, ved Skole- og Børneudvalgets 
 formand René Kauland 

 Skole- og Børneudvalgets formand René Kauland byder velkommen 
 og præsenterer aftenens program.  
 Herefter vil der være en kort navnerunde. 

 

Pkt. 2 

19.05 - 19.25: Rundvisning på Karlslunde Skole. 
 
 
Pkt. 3 
19.25 – 19.55: Præsentation af rammer og proces for budget 2019 - med 
 særligt blik for drift og anlæg på skoleområdet 

•  Direktør Henrik Harder præsenterer rammer og proces for budget 
 2019 for kommunen samlet.  

 •  Centerchef Rasmus Johnsen præsenterer plan for renovering af 
  skoler – herunder oversigt over gennemførte renoveringer   
 
Henrik Harder orienterer om kommunens økonomiske situation og rammen for 
budget 2019. Greve ligger som nr. 31 i forhold til hvad en elev koster på landsplan, 
altså i den billigste tredjedel.  
Greve kommune skal finde 80 millioner kroner. Henrik Harder gennemgår de 
udfordringer, der er årsag til at vi skal finde beløbet. Der er bl.a. fra staten 
udarbejdet et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP). Der er forslag 
undervejs om at ændre på udligningsordningerne kommunerne imellem. Det vil 
gøre at Greve kommune skal aflevere flere penge. Forslaget er ikke vedtaget 
endnu, men det forventes at det bliver vedtaget. Vi skal arbejde med tiltag som 
prioritering af opgaver og indsatser og arbejde mere effektfuldt og effektivt samt se 
på kommunens struktur og organisering. 
Slides bliver eftersendt. 
 
Rasmus Johnsen udleverer en oversigt udtrukket af kommunens økonomiafdeling 
over anlægsudgifter på skoleområdet fra 2015 til 2017, og hvad der er afsat i 
budgetterne i 2018 og 2019. Der er ca. 10 millioner tilbage, som er overført til 
2018, hvor vi har Siemens til at undersøge, hvad de skal benyttes til. Anlægsloftet 
står ikke mål med det påpegede behov som Rambøll har peget på. 
Der afventes en plan for energirenovering af resten af skolerne.  
 
Formandsgruppen udtaler, at efterslæbet bliver større med kommunens 
nuværende investeringsniveau. 
Henrik Harder oplyser, at der årligt benyttes ca. 60 millioner kr. samlet set til 
anlægsarbejder i kommunen. 
Formandsgruppen efterlyser fortsat en tidsplan for, hvornår ventilationssystemerne 
på skolerne udskiftes. Rasmus Johnsen vender tilbage med svar. 
Formandsgruppen tilkendegiver, at det ved lukningen af Tjørnely blev lovet, at 
såvel provenu fra salg af Tjørnely som sparede driftsudgifter går til skolevæsenet 
og indgår til renovering af skoler m.v. 
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Formandsgruppen ønsker svar på, om de 5 millioner fra Realdania til 
Mosedeskolen er indeholdt i oversigten? Rasmus Johnsen vender tilbage. 
 
Formanden ønsker en dialog om, hvordan vi bruger vores midler bedst muligt og 
bruge midlerne intelligent.  
 
 

19.55 – 20.05: Pause 

 

 

Pkt. 3  

20.05 - 20.50: Den fortsatte udvikling af 1:1 skolen 

❖ Baggrund 

o Hvorfor et forløb om videre/nyudvikling af 1:1 skolen?  

o Rids over den planlagte proces, herunder en gennemgang af de 
interessenter, som høres undervejs. 

o Tidsplan, herunder de politiske beslutninger 

❖ Kort introduktion til væsentlige færdigheder og kompetencer i det  
21. århundrede   

o Hvad ved vi, at vores børn og unge skal have af kompetencer i 
fremtiden? 

o Hvad siger forskning og erfaring om brugen af teknologi i skole 
og uddannelse? 

❖ Skolerådet giver – bl.a. på baggrund af hidtidige erfaringer - deres 
bud på en prioritering af væsentlige kompetencer, som kan være i 
fokus i brugen af teknologi 

o Administrationen præsenterer en bruttoliste på en lang række 
kompetencer, der kan sigtes mod i brugen af teknologi. 

o Hvilke af de præsenterede kompetencer vurderer skolerådet 
som de væsentligste?  

 

På mødet har Rune Gråbæk taget billeder af skolerådets prioriteringer af udsagn 
om 

1) Pædagogik og didaktik 

2) Teknik og udstyr. 

http://bit.ly/skoleraad 

 

❖ Kort introduktion til foreløbige tanker om investering i forskelligt 
hardware. 

 

Formandsgruppen understregede, at der er tale om umiddelbare tilkendegivelser, 
som alene afspejler en personlig holdning, da spørgsmålene ikke har kunne 
drøftes og forelægges forudgående i skolebestyrelserne. 

 

Formanden vil rigtig gerne høre Skolerådets input.  

 

http://bit.ly/skoleraad
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Formandsgruppen henviser til, at der tidligere er blevet lovet at forelægge 
medlemmerne en opsamling af erfaringer med 1:1 indsatsen i skolerne.  

 

På mødet blev besluttet, at Center for Dagtilbud & Skoler udarbejder en formel 
skriftlig høring, som sendes til Skolerådet. Vi prøver, at sætte fristen senest muligt i 
forhold til udvalgets behandling i maj. 

 

      

Pkt. 4 

20.50 - 20.55: Valg af forældrerepræsentant til Ungdomsskolens bestyrelse  

Der var tilslutning til, at forældrerepræsentanten er valgbar alene som 
forældre på en skole uden at sidde i skolebestyrelsen. På den baggrund stillede 
Camilla Henckel op og blev valgt med applaus. 

 

 

Nyt pkt. 5 

Oplæsning og godkendelse af referat 

Formandsgruppen ønskede referatet læst op med mulighed for tilføjelser og 
indsigelser. Dette gennemførtes. 

 

Som fast punkt ved kommende møder indsættes ved mødets afslutning: 

Oplæsning af referat og valg af værtsskole til kommende møde i Skolerådet. 

 

Næste Skolerådsmøde afholdes på Hedelyskolen. 
 

 

Pkt. 6 

20.55 - 21.00: Afrunding, ved udvalgets formand René Kauland  

Skole- og Børneudvalgets formand René Kauland vil afrunde 
mødet. 

 

 

 

 


