
 

Bagsværd Skole 
Bagsværd Hovedgade 60, 2880 Bagsværd 
Telefon: 39 57 31 00 

E-mail: bagsvaerd@gladsaxe.dk 

 

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 22.10., kl. 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:  
Medarbejderrep.: Helle Harrington, Kira Phillipsen, 
Elevrep.: Andrea Juul Schweitz, Lucas Folkeberg,  
Forældrerep.: Anders Ahle, Anne Hedegaard Nielse, Ole Michael hansen, Anders Søhoel, Puk Har-
boe 
Fra ledelsen: Carsten Bott, Rie Borre, 
Afbud: Emil Møller Marker, Nasibeh Godarzi 
 
Referat: Rie Borre 
 

Dagsorden  
 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Ingen kommentarer 

 
Faste punkter, o (30 min) 
Nyt fra skolelederen 
Status på brand. Der er lavet vurdering ift. vores redskaber i hallen. Det, der har stået i stueetagen 
kan anvendes igen. Alt andet skal bortskaffes og kan ikke bruges.  
Vi har fået status over renovering af hallen. Der er asbest i taget, men der er givet forsikring om, at 
det har været indkapslet. Det bliver håndteret som en miljøsag ift. nedrivning.  
 
Vi ved ikke, om hallen står klar til afgangsprøverne – her tænkes især på idrætseksamen. 
 
Vi afventer fortsat svar på hvordan, vi gennemfører vores idrætsundervisning ift. Corona og ift., at 
vores hal ikke kan bruges.  
Svømning må også vente. Det er i overvejelse, om 2. årgang skal skubbe svømmeundervisningen til 
3. årgang. 
 
Corona og smittetal. Det er desværre stigende, og det forventes, at der kommer yderligere stram-
ninger ift. retningslinjerne. Hvad det betyder, må vi afvente. Vi håber ikke, det vil betyde nedluk-
ning eller delvis nedlukning af skoler. Når vi er blevet informeret om hvilke nye retningslinjer, der 
kommer, samt hvilken betydning de får for os, bliver der informeret ud til medarbejdere og foræl-
dre. 
Vi skal fortsat passe på og få en hverdag til at fungere under de vilkår, der udstikkes. Der skal ind-
kaldes til ekstra elevrådsmåde, hvor der tales om Corona og hvordan, vi skal forholde os. 
 
Ole Michael Hansen stillede forslag om, at skolebestyrelsen inddrages i processen omkring genop-
bygningen af hallen. Carsten retter henvendelse til Ejendomscentret angående dette. 
 
Nyt fra formanden 
Skoleforældrelandsmøde d. 21/11 bliver et online møde. Vi har mulighed for at stille med tre rep. 
Fra vores skole. Hvis der er ønske om at deltage, melder man sig til online. 
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Nyt fra eleverne 
Der er ikke planlagt et nyt elevrådsmøde. Der er planlagt besøg i indskolingen for også at få deres 
indputs til en bedre skole. Der oplyses om et arbejde fra tidligere elevrep., som der kan på som in-
spiration. Carsten ser efter det (det bør ligge i et tidligere udsendt referat) og videresender til ele-
verne. 
 
Nyt fra øvrige: Medarbejderne 
Udfordringerne er, at vi ikke mødes fysisk med vores kolleger. Corona fylder stadig meget. 
 
1. 
Bestyrelsens forretningsorden, o, d, b (20 min) 
Gennemgang og revidering, se bilag 
Bilag revideres under mødet under fælles drøftelse af bilag og punkterne. 
 
Hvad angår placering af bestyrelsesmøder, drøftes der forskellige muligheder mht. interval, rul-
lende mødedage mv. Det besluttes, at årets møderække drøftes og lægges fast ved skoleårets før-
ste bestyrelsesmøde. 
 
Gennemgang af, hvem af bestyrelsens medlemmer, der er tilknyttet hvilke årgange. 

0. Anders 
1. Anne 
2. Anders A 
3. Emil 
4. Ole Michael 
5. Diana 
6. Puk 
7. Anders A 
8. Ole Michael 
9. Anders S 

 
 
2. 
Prioritering af ønsker til udearealerne, d (30 min) 
Se vedlagte bilag med ønsker og forslag 
 
Listen genbesøges og der laves en prioritering på et bestyrelsesmøde, når listen har været drøftet 
med eleverne. Vi kan ikke pt. sætte en dato for en drøftelse i bestyrelsen mht dette punkt. 
 
Bilag gennemgås og revideres under drøftelse på mødet. 
Eleverne i indskolingen er endnu ikke blevet inddraget. Det sker på et snarligt elevrådsmøde.  
Planen for udvikling af området skal tages med på elevrådsmøde, så der kan komme inputs fra ele-
verne. Punktet tages op igen på et senere tidspunkt, hvor elevernes stemme også kan indgå i besty-
relsens drøftelser ift. prioritering. 
 
Bliver PLC fortsat ved med at være lukket, spørger elevrådsrep. PLC er et savnet arbejdsrum.  
Det går desværre ikke i retning af at åbne op for mere tilstedevær på PLC – tværtimod. Pt. må vi 
fortsat ikke være på fællesarealer, da der er ikke rengøringskapacitet til at disse tages i brug. Vi skal 
undgå, at vi blandes. Man kan drøfte på elevrådsmøder ”gode ideeer til”, hvor der kan arbejdes ud-
over klasserummet. Rengøring må ikke uddelegeres til eleverne. 
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3.  
Præsentation af bestyrelsens medlemmer på hjemmesiden (20 min) 
Som tidligere aftalt vil vi gerne have, at alle kan se medlemmer af bestyrelsen på skolens hjemme-
side. 
Foto-shoot 
Punktet skydes til næste gang 
 
4. 
Samarbejdet med LIFE, o (15 min) 
Præsentation af projektet og perspektiverne for samarbejdet 
v. Carsten 
Life-projektet er også tiltænkt de børn, der har det lidt svært med de eksisterende rammer for ud-
vikling. Life-lastbilen, som er et mobilt laboratorium, vil være på skolens grund i forbindelse med 
forløbet på 7. årgang i uge 11, 2021. Der skal forud for dette arbejdes med særligt lærings-kits, som 
Life stiller til rådighed i et 5 ugers forløb. 
5. 
Bagsværd Skole - En skole for alle (50 min)    
Gennemgang af hvilke typer af initiativer, der kan igangsættes, når det konstateres, at et barn er i 
mistrivsel. Hvordan ser det ud på Bagsværd Skole pt?, hvor lykkes vi godt?, og hvor skal vi blive 
bedre? 
v. Carsten  
 
Carsten fremlagde den samlede plan til fremme af trivsel.  
Denne er formuleret efter medarbejderundersøgelsen 2019 og på baggrund af et påbud fra ar-
bejdstilsynet. Planen indeholder fem områder/indsatser, vi på BS skal arbejde med for at under-
støtte vores elever i den gode udvikling. 
 
Carsten orienterede overordnet om de forskellige lokale indsatser, der bliver lavet på årgangene 
for børn som har brug for en særlig indsats. 
 
Vi har fortsat ønske om at blive endnu bedre til at bedrive skole for alle og der afsøges løbende mu-
ligheder for at vi skaber inkluderende læringsmiljøer. 
 
Bestyrelsen er interesseret i at vide mere om mulige indsatser ift børn med særlige behov og vil 
gerne have punkt vedr herom sat på næste møde i november. Det undersøges om chef for PPR, 
Charlotte Djuraas har mulighed for at deltage. 
 

 
 


