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Bagsværd, 23. oktober 2018 

 

Referat af Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag d. 3. oktober  2018 kl. 18.00-21.00 i mødelokale 2.246 

 

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) 

Alka Parmar forældrerep (barn i 5.a/barn i 9.x) 

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) 
Grøn er afbud. 

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 Lene Pedersen. 
Godkendt. 

 

2. Høring vedr. ny budgetmodel. Bilag forventes udsendt ved modtagelsen 1. oktober. 
Gæst: Emil Bagger Nielsen fra Økonomi og Analyse. Emil præsenterer os for overvejel-

serne og baggrunden for ny budgetmodel, herunder konsekvenserne for Bagsværd skole. SB 

kan på forhånd granske det udsendte materiale og stille spørgsmål til Emil. 

Derefter drøftelse af høringssvaret. 

 

Emil Bagger er projektleder på budgetmodellen præsenterer tankerne og baggrunden for 

den nye budgetmodel. 

Der blev stillet en lang række forståelsesspørgsmål. 

 

Derefter gik bestyrelsen i møde med henblik på høringssvar. 

 

Bestyrelsen vil gå videre ift. at tænke i information ud til alle forældre og derved få åb-

net en dialog – dette for både at give kendskab, få viden ud at gå og derved også en op-

mærksomhed på den kommende budgetmodel, så den samlede forældregruppe, har mu-

lighed for at arbejde med, forholde sig til situationen og vide hvor skolebestyrelsen står 

og hvad der tænkes om situationen.  

 

Ekstraordinært skolerådsmøde 24.10.18 (Anders Søhoel deltager) – skal være klædt på. 

 

Konkret tiltag fra skolebestyrelsen: 

Høringssvar udarbejdes. 

Kort information ud til alle forældre – løbende. 

Første information ud til forældrene fra skolebestyrelsen vil blive sendt ud af Anders 

(formand). 
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Arbejdsgruppe ifm. høringssvar: Anders Thomsen (formand) og Anders Ahle arbejder 

med høringssvar. Merete er løbende med ind over. 

 
 

3. Høring vedr. ny skolestruktur i Mørkhøjområdet. Bilag medsendes dagsordenen. 

Bestyrelsen har taget forslaget til efterretning og har ikke yderligere kommentarer. 

 

4. Postkassen v. Anders Ahle 
Anders A. Lavede kort indlæg ifm. postkassen fra Høstfesten. 

Der er kommet forslag – hvordan arbejdes der videre med dem? En drøftelse. 

 
Konkret tiltag: 

Skriftlig tilbagemelding til forældregruppen, hvor der både takkes og kvitteres for deltagelse 

til Høstfesten, indspark og forslag til bestyrelsens postkasse (bestyrelsens bod). 

 

5. Erfaring fra forældremøder. Forældrenes punkt. 

Der har været spørgsmål til ikke brug af hjelm og sikkerhedsudstyr på udearealerne. 

 
6. Høstfest 6/9. Kort drøftelse, evaluering af egen bod. 

God dag/aften. 

Der var aktivitet og en oplevelse af, at bestyrelsens bod hjalp til at fremme synlighed om-
kring bestyrelsen. 

Boden skal laves igen næste år, men boden skal stå tættere på andre boder, i sammenhæng 

med andre boder. 
Et indspark om at postkassen ikke skulle være der. 

Kortere åbningstid - måske åbne boden senere. 

 

7. Nyt fra elevrådet. 
Gallafest – planlægning starter tidligt 

Arbejdsudvalgene er sat i gang. 

Der er blevet arbejdet med retningslinjer på skolen – forslag er udarbejdet. 
Julie og Peter er blevet valgt til fælleselevrådet i kommunen: Julie formand og Peter sekre-

tær og kassér. 

 

8. Gensidig orientering. 
Merete: Budgetmodellen fylder lige nu. 

Elevrådsrepræsentanter: God tur for 9.klasserne i England. 
Anders T: Skolerådsmødet (seneste) drøftede muligheden og evnen til at fordybe sig er ud-

fordret af blandt andet digitale devices. God drøftelse. 

 
9. Punkter til kommende møder.  

Udsat punkt: Erfaring fra forældremøder. 
Principper.  

Ressourceforbrug ift. personale, særlige indsatser. 

Postkassen, overbelægning på skolen og nedlæggelse af faglokaler, hvordan arbejder vi med 
høringssvar (princip for høringssvar).  

Synlighed – skolebestyrelsens synlighed. 

Opfølgende punkt: Budgetmodellen og/eller konsekvensen af denne. 
Årsmøde 2018 – overvejelser omkring arrangementet. Kunne et emne være digital dannelse 

og/eller teknologiforståelse. 

 
10. Evt. 

Årsmøde 2018: Oplægsholder (intern eller ekstern) til at komme med indlæg er ikke helt på 
plads. Anders T. (formand) er på opgaven. 
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11. Hvad lykkedes vi med i dag. 

  Masser af dialog og drøftelse. 


