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Skolerådet 
 

 

Referat 
 
Onsdag den 27. september 2017 
Kl. 19 – 21 i mødelokale 1, Greve Rådhus  
 
 
Henrik Klem Lassen Børne-og Ungeudvalgsformand   
Marc Genning Børne-og Ungeudvalg 
Ina Birch Børne-og Ungeudvalg  
Bjarke Abel Børne-og Ungeudvalg  
Brigitte Klintskov Jerkel Børne-og Ungeudvalg 
  
  
Manal Abd El-Hafiz Arenaskolen (SB)  
Birgitta Lynge Aagren Krogårdskolen (SB) 
Julie Nyamadi Damagerskolen (SB)  
Camilla Henckel Hedelyskolen (SB)  
Kenneth Jakobsen Holmeagerskolen (SB)  
Morten Thielsen Mosedeskolen (SB)  
Kjeld Hjortshøj Karlslunde Skole (SB)  
John Larsen Strandskolen (SB)  
Michael Sjørslev Tune Skole (SB)  
Dion Rønne Bugtskolen og Kirkemosegård (SB) 
Pia Sødequist Repræsentant v/Skole og Forældre 
Christian Bladt Nielsen Medarbejderrepræsentant (Hedelyskolen) 
Lotte Mortensen Medarbejderrepræsentant (Damagerskolen) 
Jan Mindegaard Skolelederrepræsentant 
Tina Beck-Nilsson Greve Lærerforening 
Rasmus Johnsen Centerchef 
  
Susanne Crosby Sekretær 
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Indholdsfortegnelse 
 
 

  
Indhold  
 
 

Pkt. 1 

19.00-19.05: Velkomst og præsentation ved Børne- og Ungeudvalgets formand 
Henrik Klem Lassen.  

 

Pkt. 2 

19.05-19.15: Orientering om Greve Kommunes budgetaftale. 
 

Pkt. 3 

19.15-19.45: Evaluering af skolerådets arbejde. 
  

 

19.45-19.50: Pause  

 

Pkt. 4 

19.50-20.50: Dialog om 1:1 skolen i 0. klasserne. 
 
Pkt. 5 
20.50-21.00: Orientering fra Børne- og Ungeudvalgets formand Henrik Klem 
Lassen.  
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Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel, John Larsen, Pia Sødequist, Kenneth 

Jakobsen, Manal Abd El-Hafiz. 

 

1. 19.00-19.05: Velkomst og præsentation ved Børne- og Ungeudvalgets 
formand Henrik Klem Lassen  

 
Børne- og Ungeudvalgets formand Henrik Klem Lassen bød velkommen og der 
var en kort navnerunde. 
 
 
 
2. 19.05-19.15: Orientering om Greve Kommunes budgetaftale 
 
Henrik Klem Lassen orienterer om den netop indgåede budgetaftale. Det primære 
område på skoleområdet, der bliver ramt er efteruddannelsespuljen, som rammer 
skolerne her og nu. Budgetaftalen indeholder et effektiviseringsprojekt, hvor 
kommunens bogføringsopgaver på tværs af organisationen skal gennemgå en 
analyse. Centerchef Rasmus Johnsen oplyser, at der er lagt op til en meget 
grundig og hurtig undersøgelse. I budgetaftalen ligger en helt konkret 
omorganisering af økonomifunktionerne i administrationen, som er i høring nu.  
 
Skolebestyrelserne udtrykte bekymring for skolesekretærernes fremtidige funktion 
set i lyset af det kommende effektiviseringsprojekt af kommunens 
bogføringsopgaver og udbad sig høringsmulighed i forhold til budgetaftalen.  
 
Marc Genning oplyser, at kommunerne er underlagt KL i forhold til, at 
kommunerne skal effektiviserer. Vi har ikke lyst til at fjerne noget fra skolerne, men 
vi skal finde midler og nævner, at der er andre kommuner, der har været igennem 
samme øvelse. Der efterlyses oplysninger om en kommune, der har gjort samme 
øvelse, og hvordan det er gået. 
 
Skolebestyrelserne efterlyser midler til drift af skolerne også til basisdriften. Der 
mangler midler til undervisningsmateriale, udskiftning af inventar, udbedring af 
skader m.m., de finder at skolerne er forsømte. Greve Lærerforening peger på, at 
det er en udfordring i forhold til vedligeholdelse af skolerne at skolernes pedeller 
ikke er ansat under skolens ledelse mere.  
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3. 19.15-19.45: Evaluering af skolerådets arbejde 
 
Skolerådet drøftede i plenum, hvordan rådet fungerer som rådgivende organ for 
Børne- og Ungeudvalget. Hvad er godt i den nuværende form, og hvad kan med 
fordel gøres anderledes? 
 
Følgende opsamling blev skrevet på flipover: 
 
Hvad fungerer godt? 
Skolerådsmøderne bør bevares som dialogforum 
 
Hvad kan være anderledes? 

• Skolerådsmøderne kunne afholdes på skolerne, med ½ times rundtur på 
skolerne først. 

• Afstemme forventninger til hinanden generelt. 

• Info-materiale udsendes på forhånd, så det alene er drøftelse/dialog på 
møderne. 

• Dagsordensgruppe/input til dagsordenen fra skolebestyrelsen. 

• Til sidst på hvert møde besluttes emner til næste møde. 

• Undgå angreb-/forsvarsposition. 

• ”Fodre” skolebestyrelsen også mellem møderne. 

• Forklare budgettiltag m.v. i et almindeligt sprog a la Børnerådet. 

• Mulighed for spørgsmål tættere på selve mødet? 

• Skolebestyrelsesrepræsentanter med, når BUU besøger skolerne. 

• Dagsordener ud 1 uge før mødet. 

• Tydeligere, hvad der besluttes efter dialogerne på møderne. 

• Der mangler en repræsentant for pædagogerne på Skolerådsmøderne. 

• Klæder I skolelederne godt nok på? 

• Skolebestyrelserne vil gerne have et tættere samarbejde med CDS. 
 
 

 
 
 
 
 
19.45-19.50: Pause 
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4. 19.50-20.50: Dialog om 1:1 skolen i 0. klasserne 
 
Medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget ønsker at drøfte med 
skolebestyrelserne, hvilke fordele og ulemper der vil være i, at man ikke udlevere 
IPads til alle elever i 0. klasse, men først udleverer dem i 1. klasse. 
 
 
Formanden oplyser, at vi gerne vil høre rådets mening om, ikke at udlevere IPads i 
0-klasse. Undersøgelser viser, at det er vigtigt i 0-klasserne at danne sociale 
fællesskaber, og der kan være en mulighed for at IPads kan forhindre børnene at 
danne de nødvendige sociale fællesskaber. Formanden oplyser, at det er for 
børnenes skyld og ikke en kommunal besparelse, og hvis der ikke indkøbes IPads 
til 0-klasserne vil midlerne tilgå skolerne i stedet for. 
 
Den efterfølgende drøftelse gik på, at primært skal alle have en IPad eller ingen 
eller sekundært muligheden for et klassesæt. Greve Lærerforing udtrykker, at det 
er vigtigt at børne lærer at gå i skole, når de går i 0-klasse, men derfor kan et 
klassesæt dog være en mulighed. Jan Mindegaard Poulsen oplyser, at der er en 
sprogtest i 0-klasse som bedst foregår på IPads. Centerchefen gør opmærksom 
på, at testen kan udføres uden IPads, det vil blive løst. Der er noget praktisk 
omkring et klassesæt – koder, oplader, aflåste skabe, men det ville kunne 
håndteres. Det kan være en fordel for mindre bemidlede forældre, at deres børn 
sikres adgang til en Ipad, her tænkes især på distrikt Nord. Det nævnes, at de 
sociale færdigheder, og det at bruge bøger er en vigtig læring i 0-klasse og det er 
tilstrækkeligt med et klassesæt. 
 
Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at IPads i 0-klasserne ikke er 
højeste prioritet, og at undlade indkøb af IPads til 0-klasserne vil frigive nogle 
midler til skolerne, således at de kan udnytte ressourcerne bedre. 
 
Spørgsmål om IPads er det rigtige til 9. klasserne kom frem under drøftelsen. Der 
var forslag om, at spare dem og overveje en pc løsning til 9. klasse i stedet for. I 
drøftelsen komme frem, at der er stor forskellighed på hvordan 9. klasserne bruger 
IPads, men at der fx laves rigtig meget matematik på IPads i 9. klasserne. 
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5. 20.50-21.00: Orientering fra Børne- og Ungeudvalgets formand Henrik 
Klem Lassen  
 
Formanden oplyser, at der kommer et punkt om mobilpolitikker på et kommende 
byrådsmøde. Vi er klar over, at der er mobilpolitikker på nogle af skolerne. Flere af 
de deltagende forældre gav udtryk for, at der ikke var brug for en central 
mobilpolitik, det har skolerne selvstændige politikker for i forvejen. Tina (GLF) 
sagde, at hun heller ikke mente at der var brug for en central politik. 
 
Det foreslås, at flytte skolerådsmødet den 7. november frem til næste år på grund 
af valget. Vi prøver at melde datoen for mødet ud 3-4 uger før og forventer at finde 
en dato medio/ultimo januar. 
 
Orientering fra centerchef Rasmus Johnsen: 
CDS har samlet alle udviklingsmedarbejdere i dagtilbud og skoler i morgen på et 
fælles seminar - det er det seminar, der tidligere hed 14:14 seminar. Men i år er 
det uden overnatning.  
 
Der foregår et ansættelsesforløb på Tune skole, og hvis ansættelsen til stillingen 
som indskolingsleder på Tune skole falder på plads, mangler vi kun at besætte 
skolelederstillingen på Hedelyskolen. Det vil sige, at vi så er fuldtallig i ledelserne 
på skoleområdet.  
 
Skolebestyrelsen ønsker en drøftelse om ventilation og indeklima på skolerne. Det 
nævnes at fx Mosede skole har fået flere påbud fra Arbejdstilsynet. Henrik Klem 
Lassen oplyser, at der er blevet udskiftet ventilationsanlæg på nogle skoler og der 
er en plan for de resterende skoler. Skolebestyrelsen ønsker planerne udleveret, 
så forældre kan orienteres. 
 
Skolebestyrelsen efterlyser materiale til valghandlingen til valg til 
skolebestyrelserne. CDS tager sig af dette og sender det til skolebestyrelsen. 
 

 

 

 


