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Skolerådet 
 

Referat 
 
Tirsdag den 26. januar 2021  
Kl. 19 – 20.15 on-line 
 
 
Medlemmer 

Claus Jensen 
 
Skole- og Børneudvalget, formand 

Anne Marie Lyduch Skole- og Børneudvalget 
Bjarke Abel Skole- og Børneudvalget 
Heidi Serny Jacobsen Skole- og Børneudvalget 
Maria Brostrøm A 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 Skolebestyrelsesformand, Karlslunde Skole 
John Larsen Skolebestyrelsesformand, Strandskolen 

Dion Rønne 
Skolebestyrelsesformand, Kirkemosegaard og 
Bugtskolen 

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

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

  
  

 

Skolerådets møder i 2021 afholdes:  
18. maj 
Uge 34, August 

2. november 

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

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.  
Velkommen til Heidi og Leon 

Pkt. 2 

19.05 – 20.05: Orientering og status 

  Administrationen orienterer, v. Klaus Øvre Bentsen 

a) Konsekvenser af Corona-relaterede restriktioner 
Retningslinjer for fjernundervisning, nødundervisning versus 
forsøg på at tilgodese alle fag, uddannelsesparathedsvurdering 
samt ministeriets meldinger vedrørende prøver i juni 2021 

Vedlagt referatet er powerpoint præsentation v. Klaus Bentsen 

Referat: 

Skolerådet drøftede en række spørgsmål omkring hjemsendelsen, 
elevernes trivsel og fagligt efterslæb. Det indgår i og drøftes aktuelt 
mellem direktionen og politikere i GK.  

Kvalitet og omfang af fjernundervisning på alle skoler følges tæt i en 
dialog mellem CDS og skolelederne. Fravær noteres dagligt og 
skolerne er opmærksomme på, når det giver anledning til 
bekymring. 

Gadeplansmedarbejdere m.fl. er opmærksomme på børn og unge, 
der opholder sig meget udenfor, men oplever ikke store problemer 
fx som det, der foregik i foråret. 

Overvejelser om at udskyde skolestartere til SFO/ 0. klasse fra 1. 
april til senere på foråret, drøfter SBU på kommende møde i 
februar.  

Uddannelsesparathedsvurdering kan godt foregå. 

Der blev kvitteret for kvaliteten af fjernundervisningen og for det, 
lærerne har taget til sig af erfaringer fra foråret til at forbedre 
undervisningen. 

Der lød en opfordring til at mødes med de ungdomsuddannelser, 
om nuværende 9. årgangs faglige niveau efter den samlede tid med 
fjernundervisning. 

b) Klubprocessen 

Status siden sidst 

Referat 

I processen opfordres til, at unge spørges, hvilke ønsker de har til 
en klub, hvis de skulle vælge at gå der. 

Aflønning af SFO-ledere, herunder særskilt på Holmeagerskolen, 
drøftes adskilt fra og ikke som en del af klubprocessen 
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c) Udmøntning af skolepulje fra budgetforlig 2020 til materialer, 
lejrskoler med videre 
SBU har besluttet, hvordan puljen på 585.000 kr. fordeles årligt. 

Referat: 

Pengene fordeles efter elevtal og puljens anvendelse drøftes i 
skolebestyrelsen. 

CDS undersøger og vender tilbage med svar på, hvor stor en udgift 
forældre og elever må bidrage med til at finansiere en lejrskole, fx 
ved indsamling. 

d) Projekt ”Mere trivsel – mindre fravær” 

Kort orientering om midler til et projekt, som involverer to skoler 
koordineret af PPR  

Referat 
To skoler, Arena og Hedely, er udvalgt som modelskoler i projektet. 
Sidenhen udfoldes erfaringer til øvrige skoler. 

Pkt. 3 

20.05 – 20.15 Eventuelt 

 Referat: 

Ny skoleleder på Mosedeskolen: Christian Bruun-Andersen 
starter 1/3 2021 

Ressourcemodel, inklusionsmidler: Skolerådet efterlyser snarest 

et forslag til en model fra administrationen.  

Svar: Det har været længe undervejs, hovedsageligt pga. vanskelig-
heder med at formå Datatilsynet til at videresende de data, vi skal 
bruge  

 

Pkt. 4 

20.15 - 20.20: Afrunding, ved udvalgets formand Claus Jensen  

Referat af mødet rundsendes til kommentering umiddelbart efter 
mødet 

 


