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Skolerådet 
 

Dagsorden 
 
Tirsdag den 3. november 2020  
Kl. 19 – 21 på Rådhuset, Personalerummet  
 
 
Medlemmer 
Claus Jensen 

 
Skole- og Børneudvalget, formand 

Anne Marie Lyduch Skole- og Børneudvalget 
Bjarke Abel Skole- og Børneudvalget 
Battal Kücücavci  A Skole- og Børneudvalget 
Maria Brostrøm Skole- og Børneudvalget 
Michael Søgaard Schrøder Skolebestyrelsesformand, Arenaskolen 
Jesper Ingemann-Petersen Skolebestyrelsesformand, Krogårdskolen 
Jesper Brønnum Skolebestyrelsesformand, Holmeager Skole 
Jannick Michael Hansen Skolebestyrelsesformand, Tune Skole 
Thomas Klingspor-Bentzen  Skolebestyrelsesformand, Hedelyskolen 
Julie Maria K. Mindedahl Nyamadi Skolebestyrelsesformand, Damagerskolen 
Jørgen A. Sloth (efter kl. 20) Skolebestyrelsesformand, Karlslunde Skole 
John Larsen A Skolebestyrelsesformand, Strandskolen 

Dion Rønne 
Skolebestyrelsesformand, Kirkemosegaard og 
Bugtskolen 

Henrik Jørgensen Skolebestyrelsesformand, Mosedeskolen 
Pia Sødequist A Repræsentant v/Skole og Forældre 
Sigridur Jakobsdottir A Medarbejderrepræsentant, TR, Tune Skole 
Søren Normann Andersen Medarbejderrepræsentant, TR, Krogård 
Jens Olsen A Skolelederrepræsentant 
Tina Beck-Nilsson Greve Lærerforening 
Birgitte Bührmann BUPL 
  
Klaus Øvre Bentsen Centerchef, Center for dagtilbud & skoler (CDS) 

Gry Dose Jarmer 
 
Udviklingskonsulent,  
Center for dagtilbud & skoler (CDS) 

  
  

 

Skolerådets møder i 2021 afholdes: Datoer følger, når de er fastsat af SBU 

https://www.greve.dk/politik/byraad-og-udvalg/andre-raad/skoleraadet/
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Dagsorden 

 

Pkt. 1 

19.00 - 19.05: Velkomst og præsentation, ved Skole- og Børneudvalgets  
 formand Claus Jensen 

 Skole- og Børneudvalgets formand Claus Jensen byder velkommen 
 og præsenterer dagsordenen.  
Pkt. 2 

19.05 – 19.20: Præsentation af Borgerrådgiver, Tina Jepsen 

Tina H. Jepsen er ansat af byrådet og er adskilt fra kommunens 
administration. Borgerrådgiveren yder hjælp til borgere til at forstå et 
brev eller en afgørelse fra Greve Kommune, hjælp til at komme videre 
med en sag og træder til, hvis kommunikationen mellem borger og 
kommunen er gået i hårdknude. 

Referat: 

Enhver kan kontakte Tina som borgerrådgiver, inklusive medlemmer af 
Skolerådet. 

Kontakt foregår via greve.dk eller Facebook. Ligesom der ligger foldere 
med kontaktoplysninger offentlige steder i Greve. 

 

Pkt. 3 

19.20 – 20.00: Bygninger i Greve Kommune  
Præsentation af bygningsanalyse, prioriteringer af større 
renoveringer og kommunikationsveje, v. direktør Anne-Sofie 
Degn 
• Præsentation af kommende arbejde med den bygningsanalyse, 
som er bestilt fra politisk hold. Analysen skal give et overblik over 
tilstanden af de kommunale bygninger, herunder skolerne. 

 • Overordnet status på de prioriteringer, som er foretaget politisk i 
forhold til større renoveringer.  

 • Orientering om de kommunikationsveje, som skal benyttes, når der 
er ønsker til forbedringer, renoveringer osv. 

 

Referat: 

Jf. oplæg, vedlagt referat. 

Spørgsmål/ kommentarer: 

-Husk at inddrage medarbejdere fx gennem AMR for at få et mere 
komplet billede af vedligeholdelses- og ombygningsbehov m.m. 

-Der kan ikke gives en præcis dato for, hvornår SFO2 på Holmeager 
er klar 

-Idrætsfaciliteter på Krogård, faglokaler på flere skoler m.m. indgår i 
bygningsanalysen og skal indgår i kommende prioriteringer. 
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Pkt. 4 

20.00 – 20.50 Administrationen orienterer, v. Klaus Øvre Bentsen 

a) Klubprocessen 
Hvor er vi, og hvilke hensyn har betydning for processen og 
involvering 

b) Inklusionsøkonomimodel 
Proces fra nu til implementering. 

c) Præcisering af beslutning om ”bring your own device” fra 
Beslutning om budget 2020 

d) Revideret styrelsesvedtægt 
Kort orientering om, at skolestyrelsesvedtægten er revideret.  
Bl.a. med en præcisering af kommunens beslutning om flydende 
skoledistrikter og indskrivning til 0. klasse. 

Referat: 

Jf. oplæg, vedlagt referat. 

Spørgsmål/ kommentarer: 

Ad. Klubproces; Hvis der etableres klubber på alle skoler, kommer 
de til at indgå under Skolebestyrelsen. Hvis det kommer dertil, 
følger nærmere. 

Tidligere fremførte synspunkter fra inddragelsesprocessen i 
forbindelse med fremtiden for klubber i Greve Kommune vil fremgå 
af mødesag, som drøftes på SBU’s møde 19/11-20. Se greve.dk 

Ad. Inklusionsøkonomimodel.  
-Det afhænger af den politiske vedtagelse, om virkningen 
økonomisk bliver fuldt udruller fra skoleåret 2021/22.  

-Der arbejdes på forskellige scenarier, hvor bl.a. finansieringen af 
elever, der ikke har gået på distriktskolen, skal medtænkes. Det er 
fortsat et politisk valg om der er en central pulje eller en 
incitamentstruktur, der finansierer elevernes skoleplacering. 

Ad. ”Bring your own device” 

-Bemærk beslutningen og behovet for tydelig kommunikation om, 
hvordan vi tænker det løst. 

-Besparelsen på devices skaber behov for andre undervisnings-
materialer til de klasser fx i indskolingen, der ikke kan gøre brug af 
klassesættet. Er der økonomi til det. 

-Udskolingen gør sig aktuelt erfaringer med udfordringer ved, at 
flere elever har eget device med. Den udfordring er dog ikke entydig 
alle steder. 

Vedlagt referatet er en præcisering af, hvilket beslutning, der er 
truffet angående Bring-your-own-device (BYOD). 

  

https://www.greve.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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Ad. Skolestyrelsesvedtægt. 

-Er indskrivningen i år evalueret? Tilstræbelsen om at opnå færre 
klasser er nået med to færre klasse, ligesom en ret høj andel har 
opnået første prioritet på skolevalg. Administrationen følger, hvilken 
betydning præciseringen af indskrivning til 0. klasse får. 

-Besparelsen indebærer fra 1. klasse og op ca. 700.000 kr. pr færre 
klasser. 

 

Pkt. 5 

20.50 - 21.00: Afrunding, ved udvalgets formand Claus Jensen  

Referat af mødet rundsendes til kommentering umiddelbart efter 
mødet 

Spørgsmål/ kommentarer: 

-Hvordan understøttes fjernundervisning fremover? Erfaringen i 
foråret 2020 var god, hvor der var udvidet adgang til digitale 
fagportaler som midlertidigt tilbud fra udbyders side.  
Gode erfaringer, der er kommet eleverne til gavn, bør evalueres og 
indgå i beslutningen forud for kommende indkøb.  

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

 


