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Bagsværd, marts 2019 

 

Referat af Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag 7. marts 2019 kl. 17.00 til 19.00 på rådhuset efter møde med BUU 

 
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) 

Merete Bliddal Hytting skoleleder 

Rikke Holsteen souschef/faglig leder 

Helle Salomonsen medarbejderrepræsentant 

Helene Christensen medarbejderrepræsentant                                       
Julie  Elevrep. 9.v 

Peter Elevrep. 9.v 

 

  

  

Mødet blev afkortet, da mødet med BUU forud for skolebestyrelsesmødet blev forlænget. 
 

0a. Ekstraordinært punkt: Skolebestyrelsesformand Anders V. Thomsen er fratrådt i skolebestyrel-

sen. Næstformand Lena Pedersen er midlertidigt tiltrådt som konstitueret formand i skolebestyrelsen. 
 

0b. Skolebestyrelsen besluttede at afholde et ekstra bestyrelsesmøde tirsdag 2.april, hvor blandt an-

det poster i bestyrelsen endeligt vælges/besluttes fordelt. 
 

0c. Udtalelse til budget 20/23 blev behandlet kort, hvor det blev besluttet, at Rikke Holsteen ville un-

dersøge nærmere, hvilke muligheder og vilkår dette initiativ dækkede over. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. Mødeleder Lena Pedersen. 

Godkendt 

 

 

2. Drøftelse og kommentarer, det netop afholdte BUU møde. 

Skolebestyrelsen var enige om, at det var en god drøftelse og initiativet til dialog med BUU 
var et godt og givtigt tiltag fra politikernes side. 

Skolebestyrelsen oplevede, at vores indlæg blev taget alvorligt og behandlet derefter. 

 

Dialogen med BUU blev drøftet. 
 

Skolebestyrelsen var særligt opmærksomme på, at der blev inviteret ind til et udvidet samar-

bejde mellem skolen, bestyrelsen og forvaltningen, hvis der ville blive besluttet fire 0. klas-
ser i 19/20 og hvordan vi som skole arbejder med de rammer og muligheder, som vi har og 

der er – både i forhold til det vi kender og idéer til måder vi også kan tænke og arbejde pæ-

dagogisk og didaktisk som skole. 
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3. Ditto, fælleskommunalt møde for bestyrelser den 25/2. 

Udsat. 
 

 

4. Principper, herunder særligt for Høstfest. Bilag på mødet. 

Udsat. 

 

 

5. Orientering vedr. forskellige kommunale tiltag og indsatser på Bagsværd skole. Her-

under: 

Kun en kort orientering om skolebesøget 6.3.19 blev orienteret om, hvor enkelte spørgsmål 

blev stillet og besvaret. 
Det ledte til en dialog om vores seneste resultater fra vores praksisundersøgelser ifm. SL, 

som bestyrelsen ønsker at vi tager på som et punkt på et senere møde. 

 
Øvrige punkter nedenfor (b-d) er udsat. 

 

a. Skolebesøg 6/3, SL 

b. Praksisforsøg 

c. Handleplan 

d. Andre indsatser 

 

 
6. Nyt fra elevrådet. 

Udsat. 
 

 

7. Gensidig orientering.  
- 
 

8. Punkter til kommende møder.  

o Revidering af principper.  

o Opfølgende, økonomi. 

o Opfølgning på BUU-møde 
o Fast punkt for den næste periodes møder: Læringsmiljøer på Bagsværd Skole, praktisk 

og pædagogisk 

 
 

9. Evt. 
- 
 

10. Hvad lykkedes vi med i dag. 

Vi var effektive og nåede meget på kort tid. 
 

 

11. Lukket møde. 

-  

  


