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Skolerådet 
 

Referat 
 
Tirsdag den 18. maj 2021  
Kl. 19 – 21 
 
 
Medlemmer 

Claus Jensen  x 
 
Skole- og Børneudvalget, formand 

Anne Marie Lyduch  x Skole- og Børneudvalget 
Bjarke Abel  x Skole- og Børneudvalget 
Heidi Serny Jacobsen  x Skole- og Børneudvalget 
Maria Brostrøm  A Skole- og Børneudvalget 
Michael Søgaard Schrøder  x Skolebestyrelsesformand, Arenaskolen 
Jesper Ingemann-Petersen  x Skolebestyrelsesformand, Krogårdskolen 
Jesper Brønnum  x Skolebestyrelsesformand, Holmeager Skole 
Jannick Michael Hansen  A Skolebestyrelsesformand, Tune Skole 
Thomas Klingspor-Bentzen  x Skolebestyrelsesformand, Hedelyskolen 
Julie Maria K. Mindedahl Nyamadi x Skolebestyrelsesformand, Damagerskolen 
Jørgen A. Sloth x Skolebestyrelsesformand, Karlslunde Skole 
John Larsen  x Skolebestyrelsesformand, Strandskolen 

Dion Rønne  x 
Skolebestyrelsesformand, Kirkemosegaard og 
Bugtskolen 

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

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

 

Skolerådets møder i 2021 afholdes:  

Uge 34, august 

2. november 

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 – 19.45: Kommuneplan 2021-2033 

  Skolerådet inddrages som led i arbejdet med at indhente bidrag til, 
 hvordan kommuneplanen bedst understøtter det gode liv for borgere 
 i Greve Kommune. 

  Repræsentanter fra Center for Teknik & Miljø deltager under punktet. 

  Supplerende om Kommuneplanen: Bilag 1 

  Referat: 

 Oplæg v. Mathilde Lo Nielsen, Byplanlægger, Center for Teknik & 
Miljø, vedlagt. 

 Spørgsmål og kommentarer indgår ikke i referatet men fremgår af 
vedlagte bilag som refereret af Mathilde og John Jeppesen, 
Byplanarkitekt MAA, Center for Teknik & Miljø.  

 Det indgår i Byrådets drøftelse af kommuneplan. 

  

Pkt. 3:  

19.45 – 20.10: Orientering fra administrationen om  
 a) Afgangsprøve for 9. og 10. årgang: Hvad er den officielle besked 
 fra børne- og undervisningsministeriet om afgangsprøven, der er 
 ændret i konsekvens af covid-19 nedlukning? 

  b) IT sikkerhed på skolerne 
 Se uddybende: Punkt 9, SBU-møde 22. april 2021 

  c) Aktuelt om Coronasituationen 
 - herunder Covid-testcenter på Krogårdskolen. 

 Referat: 

 Oplæg v. Anne-Sofie Degn, vedlagt. 

 Ad b): Orienteringen gav anledning til en række kommentarer og 
spørgsmål i forhold til digital dannelse af såvel børn som forældre 
og spørgsmål af mere teknisk/ sikkerhedsmæssig karakter. 
Jf. SBU’s tidligere beslutning, formidler administrationen relevant 
oplysningsmateriale om børn og unges adfærd på nettet/ sociale 
medier også målrettet forældre. 

 Ad c): Der blev rettet kritik mod manglende information forud for 
brug af Krogårdskolen og valget af en skole som teststed. 

https://dagsordener.greve.dk/vis?id=350b6d17-ce48-40aa-8e26-bcf98e2194a4
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 Kommunen kompenseres for udgifter i relation til kviktest på skoler 
og daginstitutioner. 

Pkt. 4:  

20.10 – 20.40: Skoledistrikter 

 Hvad ligger der til grund for den politiske beslutning om at fravige fra 
 den vedtagne model for skoleindskrivning og princippet om to 
 klasser pr årgang på alle skoler? 
 Punktet er et ønske fra skolebestyrelsesformændene om at blive 
 orienteret om SBU’s beslutning. 

 Referat: 

Formanden indledte med at orientere om forløbet op til beslutningen 
om skoleindskrivning til kommende skoleår. 

En række kommentarer og spørgsmål angik: 

- Personalemæssige konsekvenser 

- Mangelfuld information, særligt af SB-formændene, der ønsker 
at blive mere inddraget og med ønske om ordentlig og tidligere 
information til berørte familier  

- Arenaskolens situation i konsekvens af beslutningen om kun at 
oprette ét spor fra 2021/22 og det signal, beslutningen sender 
om skolen 

- Fordelingsmodellens kvalitet i forhold til at tage højde for 
søskendegaranti og antal børn, der passerer andre skoler end 
den anviste efter flydende skoledistrikter 

Repræsentanter fra Socialdemokratiet kommenterede ikke på 
sagsforløbet op til beslutningen, men understregede et mål om at 
fastholde minimum 2 spor pr. skole. 

Pkt. 5: 

20.40 – 20.50: Eventuelt 

 Referat: 
Opfordring til at bruge on-line mødeindkaldelser som en hurtig og 
fleksibel mødeform mellem de ordinære møder i skolerådet. 

 

Pkt. 7: 

20.50 – 21.00: Afrunding, ved udvalgets formand Claus Jensen  

Referat af mødet rundsendes til kommentering umiddelbart efter 
mødet 


