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Medlemmer 
Claus Jensen 

 
Skole- og Børneudvalget, formand 

Anne Marie Lyduch Skole- og Børneudvalget 
Bjarke Abel Skole- og Børneudvalget 
Jari Due Jessen Skole- og Børneudvalget 
Kai Nielsen 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 
Merete Aasbjerg Petersen Skolebestyrelsesformand, Karlslunde Skole 
John Larsen Skolebestyrelsesformand, Strandskolen 

Dion Rønne 
Skolebestyrelsesformand, Kirkemosegaard og 
Bugtskolen 

Morten Thielsen Skolebestyrelsesformand, Mosede Skole 
Pia Sødequist Repræsentant v/Skole og Forældre 
Sigridur Jakobsdottir Medarbejderrepræsentant, TR, Tune Skole 
Søren Normann Andersen Medarbejderrepræsentant, TR, Krogård  A 
Jens Olsen Skolelederrepræsentant 
Tina Beck-Nilsson Greve Lærerforening 
Birgitte Bührmann BUPL 
Henrik Harder Direktør 
Rasmus Johnsen Centerchef, Center for dagtilbud & skoler (CDS) 

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

  
  

 

Skolerådets møder i 2019 afholdes: 
 
5. november 2019, Arenaskolen 

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

Pkt. 1  Velkomst og præsentation, ved Skole- og Børneudvalgets 
 formand Claus Jensen 

 Velkommen til Maria Brostrøm, der er indtrådt i SBU og velkommen 
til Birgitte Bührmann, BUPL som nyindtrådt i Skolerådet.  

Pkt. 2 Drøftelse af skoledistrikter og skolestruktur 
Med udgangspunkt i dels drøftelsen på sidste skolerådsmøde, dels 
den igangværende budgetanalyse vedr. skoledistrikter, drøftes 
strukturen på fremtidens skolevæsen i Greve. 
Bilag udsendt sammen med dagsordenen: Materiale udsendt til 
referencegruppen vedr. budgetanalyse. 
 
Opklarende: besparelsespotentiale pr. klasse er: 700.000 kr. 
Elever, der med frit skolevalg vælger skole i en anden kommune 
koster ca. 67.000 kr. pr elev. 
 
Oplæg v. direktør Henrik Harder. 
 
Gruppedrøftelserne er noteret på omdelte ark og rundsendes med 
referat fra mødet. Der er noter fra to grupper. 
 
Budgetanalysen har til formål at finde en besparelse. Spørgsmålet er, 
om besparelsen står mål med de konsekvenser, det kan have for 
elever, personale og ledelse. 
 
Hvordan anvendes tilbagemeldingerne fra gruppedrøftelserne? 
Det noterede renskrives til referat. 
Skolerådet får til godkendelse, hvis der refereres fra gruppernes 
drøftelser. 
 
Opfordring til at følgegruppen arbejder med: Flydende skoledistrikter. 
 
Efter mødet i Skolerådet har økonomiudvalget besluttet at 
budgetanalysen vedr. skoledistrikter skal ændre fokus, så den ikke 
vedrører permanente ændringer i skoledistrikterne eller 
skolestrukturen i Greve, men udelukkende omhandler muligheden for 
at indføre såkaldte flydende skoledistrikter. 
 
 

Pkt. 3 Hvordan kommunikerer vi med alle forældre og får dem 
inddraget/givet medansvar? Vi oplever, at især to-sprogede 
forældre ikke altid deltager eller læser beskeder. Ønske om 
fælles drøftelse fra skolebestyrelserne. 

 

Punktet ønskes på næste skolerådsmøde med forslag til input om: 

- Gerne gode erfaringer fra andre kommuner om at inddrage to-
sprogede forældre, som vi kan lade os inspirere af. 

- Etablere mentorordninger forældre imellem 
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- Integrationsmedarbejdernes opgave; hvordan løftes den efter 
besparelsen? 

- Forældre i Grevenord på 0-6 års området. Erfaringer? 

- Forslag om at præsentere gode erfaringer i et større forum, enten 
for alle SB medlemmer eller på den enkelte skole for kontakt-
forældre. 

- Forslaget gælder alle forældre, uanset sproglig baggrund, som vi 
gerne vil have et tættere samarbejde med. 

  

 

Pkt. 4 Afrunding, ved udvalgets formand Claus Jensen  

 Referat af mødet blev ikke læst op. 

  

Rasmus Johnsen takkede for samarbejdet på vej til jobskifte fra 1. 
august 2019. 

 

Næste møde den 5. november foregår på Arenaskolen.  

 

God ferie. 

 


