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Bagsværd, dec. 2018 

 

Referat af Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 13.12 2018 kl. 18.00-19.15 på Højgård (efterfølgende spisning i tilstødende lokale) 

 

Anders V Thomsen forældrerep/formd (barn i 8.a) 
Ole Michael Hansen forældrerep (barn i 2.b/barn i 6.x) 

Anders Ahle forældrerep (barn i 0.c/barn i 2.a) 

Nina Gath forældrerep (barn i 4.a) 

Anders Søhoel forældrerep (barn i 6.x) 
Lena Berit Pedersen forældrerep/næstformd (barn i 

6.v/barn i 8.c) 

Puk Kantsøe Harboe forældrerep (barn i 2.a/barn i 6.v) 

Merete Bliddal Hytting skoleleder 
Rikke Holsteen souschef/faglig leder 

Helle Salomonsen medarbejderrepræsentant 

Helene Christensen medarbejderrepræsentant                                       

Julie  Elevrep. 9.v 
Peter Elevrep. 9.v 

 

 
  

  

1. Godkendelse af dagsorden. Mødeleder Lena Pedersen. 

Godkendt. 

 

2. Årsmødet 29/1 

Drøftelse af det foreslåede emne:  
Særlige mat.indsatser. Der er en mulighed for at få ekstern oplægsholder ud på den aftalte  

aften om særlig mat.indsats.  

Drøftelse omkring hvorvidt dette er den rigtige indsats/emne for aftenen. 
Vigtigt at oplægsholder taler til forældre, vigtigt at indholdet er afstemt med måden hvorpå 

vi arbejder på Bagsværd Skole.  

Drøftelse omkring hvad der er interessant, at holde oplæg om; både forældre og skolen. 

Drøftelse omkring ”markedsføringen” af dette møde og indholdet: Hvordan får vi foræl-
drene til at komme? Overvejelser om at gå i dialog gennem elevråd, via plakater, at tage fat 

i et hovedfag, koble på skolens praksis og egen metode, faglige vinkler og organisering ift 

særlige indsatser.  
Arbejdsgruppe er nedsat: Anders T., Puk og Rikke. 

 

3. Legeplads og regler vedr. cykelhjelme. 
Punktet tages op igen på et kommende møde.  

Rikke fremlægger nyt forslag til fremtidige regler og retningslinjer for sikkerhed på udeare-

aler. 

 

4. Overbelægning elevantal og placering– klassers placering og drøftelse jf ønske på tidli-

gere SB. 

Indlæg fra Anders T. om belægningsgraden på skolen, hvor vi har stort antal elever, hvilket 
udfordrer ift de lokalemuligheder vi har; Der er en forældreoplevelse af at vi er for bela-

stede.  

Vores faglokaler bruges til basislokaler osv. Drøftelse omkring situationen Bagsværd Skole 

står i, og hvordan bestyrelsen eventuelt stiller sig og vælger at agere i denne situation.  
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Der er to aktuelle dagsordener for bestyrelsen, at forholde sig til: Antallet af elever og 

”overbelægning” og Bagsværd Skoles fremtid: Sætte spot på hvordan vi arbejder på at lyk-

kes bedst med at få skub på diverse politiske stemmer ind i fremtidige beslutninger.  

Arbejdsgruppe: Lene, Michael, Anders T og Anders A. + ledelse. 

 

5. Mobiltelefoner i skoletiden. Drøftelse på baggrund af sidste mailkorrespondance i SB. 

Nina forestod indlæg ift mobilpolitik på skolen og eventuelt mangel på samme: Hvorfor må 
eleverne have devices i pauser, før og efter skoledagen?  

Drøftelse og overvejelser omkring det mangesidede emne ”devices, digital dannelse, regler 

retningslinjer” og en række af andre forhold, som alt sammen spiller ind. Der er mange un-
deremner under emnet digitale principper, værdier og dannelse.  

Det kan med fordel foldes ud på bestyrelsesmøder og kvalificere det videre arbejde i en ar-

bejdsgruppe, der kan forme værdiprincipper for området.  

Arbejdsgruppe nedsættes: Nina, Helene, Rikke, Peter og Puk.  
 

Forældrehenvendelse i 0D blev drøftet. 

 
6. Nyt fra elevrådet. 

Diverse arbejdsgrupper er nedsat og i gang.  

Gruppernes arbejde tages op løbende på kommende bestyrelsesmøder.  

Der bliver arbejdet med gallafest. Det fylder en del. 

 

7. Gensidig orientering.  
Intet. 

 
8. Punkter til kommende møder.  

Revidering af principper.  

Ressourceforbrug ift. personale, særlige indsatser.  

Skole og forældre årsmøde: Lene var afsted og tager årsmødet på som kommende       

punkt. 
Hjelme på legeplads. 
Konflikthåndtering som punkt. 

Diverse punkter tages op. 

 

      9.   Evt. 

Intet. 
 

10.  Hvad lykkedes vi med i dag. 
God dialog, indholdsrige drøftelser og meget nået inden for kort tid.  


