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Referat onsdag den 5. februar 2020 kl. 18.00 til 20.00 

 
Repræsentanter  

Morten O. Thielsen      Camilla Kruse (CA)   

Kenneth Thornild     Gitte Boysen (GB) referent 

Tanja Frey Aasted                    Elliot W. N. Andersen 9A fmd. elevrepræsentant 

Henrik Jørgensen, fmd. og mødeleder           Esben K. Munch 7A, elevrepræsentant 

Betina Ingerslev     Jens Olsen (JO), skoleleder 

Henrik Lunde Rasmussen    Line V. Vahlgren (LV) referent/ad hoc 

Henriette Bohn Jensen n.fmd.    Jens Peter Fisker (PF) referent/ad hoc  

Anette H. Martin (SFO-AM)  

Afbud : Esben , Betina, Henriette    

        

 

Punkt 109 Opfølgning siden sidst (O/5 min) 

God 50 års fødselsdag med stor opbakning ved åbent hus arrangementet. 

Dog kunne lyden godt være bedre under talerne. 

Punkt 110 Nyt fra byggeudvalget (O/10 min) 

Vi afventer udbuddet. 

Punkt 111 Status program, indhold og form for temaaften med 

kontaktforældrene torsdag den 27/2-20 kl. 18:00 - 20:00 

v/Henriette og Camilla (D/B/15 min) 

Dagsorden er sendt ud. Kan der laves mail liste på kontaktforældre i AULA. 

Elevrådsrepræsentanterne står for forplejningen. Formanden skriver til 

elevrådsformanden når han ved hvor mange der kommer.  

Punkt 112 Kort om de nye regler vedrørende elevfravær v/JO (O/D/10 min) 

Der er sendt ud til forældre. Mosedeskolen vil forsøge at balancere mellem 

common sense og det restriktive koncept som der lægges op til, men vi 

overholder reglerne. 

Det skal gøres mere tydeligt hvordan man melder fravær via Link i AULA. 

 

Punkt 113 Ønske fra CDS om at se på et mere virksomt og udvidet 

forældresamarbejde, skal vi byde ind på projektet v/Henrik J. 

(D/B/10 min) 

Vi ønsker ikke at deltage med i projektet på nuværende tidspunkt, men vi 

vil gerne i dialog. 

Formanden ønsker en at forældre kan videns dele evt. via et link. 

 

Punkt 114 Orientering af Skolerådets drøftelse af en ny Inklusionsmodel 

v/Henrik og Jens (D/20 min) 

Der er ikke lavet en ny model endnu. Der skal være udmeldt en ny plan 

inden april hvis det skal have virkning for skoleåret 20/21. Uanset set hvad 

bør processen gå hurtigt og det vil ikke gøre noget hvis modellen først 

træder i kraft i løbet af efteråret 2020. 

 

Punkt 115 Orientering om den økonomiske handleplan i.f.t. regnskabet for 

2019 v/JO (O/D/15 min) 

Jens orienterede om den økonomiske handleplan for Mosedeskolen som er 

udsendt til bestyrelsen. 

Handleplanen sende til CDS med en lille rettelse. 
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Punkt 116 Se på undervisningsmateriale blandt andet ”Læseraketten” fra IBIS 

(D/15 min) 

Et bestyrelsesmedlem sætter spørgsmålstegn ved Læseraketten fra IBIS 

som skulle være temmelig voldsom for eleverne at læse. Pt. bliver den ikke 

brugt i undervisningen. Holdningen er at SB ikke bør ”blande” sig i brugen 

af undervisningsmateriale.  

Punkt 117 Kort nyt (O/15 min): 

 Elever 

Tak for de 10.000 som eleverne blev meget glade for. Eleverne skal komme 

med ideer til hvad pengene skal bruges til. Så kommer de i SB til endelig 

vedtagelse. 

 

 Skolebestyrelse 

Greve Gymnastik og Trampolin undersøger i øjeblikket muligheden for 

finansiering og bygning af ny aktivitets- og opvisningshal med placering i 

Greve midt. Jens O. er i kontakt med formanden for gymnastikforeningen 

herom. 

 

 Medarbejderrepræsentanter 

SFO’en har holdt MGP og fundet en vinder til at præsentere SFO’en i 

Portalen 1-3-20 

Musicalen er udsolgt. 

Lærerne stille et opklarende/nysgerrigt spørgsmål omkring økonomien i 

Skole+ som er nævnt i en artikel i Sydkysten. 

Faktuelt forholder det sig sådan at  

 

MOSEDESKOLEN 
Mosedeskolens planløsning er gentænkt i aktivitetszoner, der inspirerer 
skolebørn og andre besøgende til at sætte gang i kroppen. 

Budget Mosedeskolen ca. 10 mio. kr. ud af en pulje på 21 mio. kr. 

https://www.skole-plus.dk/Menu/Projekter 

Ledelsen 

Intet. 

Punkt 118 (O/5 min) Evt. sager uden for dagsorden/på lukket del af mødet 

 

 

D: Dialog  B: Beslutning  O: Orientering 

 

Punkter til kommende møder 

 Kriterier for brug af Guld Fondens midler 

 Skoleårets planlægning 

 Kontaktforældre rollen 

 Vi skal genbesøge Læseraketten til en generel debat om undervisningsmateriale 

 Mobilfri Mosedeskole til næste gang 

 
 

Med venlig hilsen 
                                                                                          Henrik Jørgensen                         Jens Olsen 

 
Formand                         Skoleleder 

https://www.skole-plus.dk/Menu/Projekter

