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Bagsværd, 20. maj 2019 
 

Referat af Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 18-21 i mødelokale 2.246 

 
Ole Michael Hansen forældrerep (barn i 2.b/barn i 6.x) 
Anders Ahle forældrerep/Formand (barn i 0.c/barn i 2.a) 
Anders Søhoel forældrerep (barn i 6.x) 
Lena Berit Pedersen forældrerep/Næstformand (barn i 6.v/barn i 8.c) 
Puk Kantsøe Harboe               forældrerep (barn i 2.a/barn i 6.v) 
Emil Møller Marker                forældrerep. (barn i 0.b) 
Anne Hedegaard Nielsen       forældrerep. (barn i 2.b/barn i 0.c) 

Carsten Bott                                          Konst. skoleleder 
Rikke Holsteen souschef/faglig leder 
Helle Salomonsen medarbejderrepræsentant 
Helene Christensen medarbejderrepræsentant                                       
Julie  Elevrep. 9.v 
Peter Elevrep. 9.v 
 
 

  

Velkommen til arbejdet i skolebestyrelsen på Bagsværd Skole til de tre nyvalgte. 
Velkommen til bestyrelsens 3 nyeste medlemmer: Emil (medlem), Anne (medlem) og Trine (sup-
pleant) 
Bestyrelsen præsenterede sig selv. 

 
1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

Godkendt. 
 

2. Elevrådet, herunder opfølgning på punkter fra sidste møde v. CB og RH. 
Kontoret gensender Julie og Peters bilag fra bestyrelsesmødet 25.4.19 med oplæg. 

Sidste skoledag. 

Arbejde med praksisforsøg (ansøgning). 

Videre opfølgning på punkter ifm. elevråd, punkterne tages op igen på kommende bestyrelses-
møde. 

3. Nyt fra medarbejderne, skoleledelsen, formanden, øvrige. 
Medarb.repræsentanter på valg – begge genopstiller 

Indskoling gør klar til nye børn. 

Ledelse: Lidt om sidste skoledag for 9.klasserne/karameldag, 8.klasserne på vej på lejrskole, skat-
tekistedag og velkomstmøde for nye børn og forældre. 

Anders/formand: Har netop været afsted på skolerådsmøde hvor der blandt andet var indlæg om 
bevægelse i undervisningen, ugeskema-modellen, skoleportalen, Aula. Bagsværd-analysen er på 
BUU 6.6.19 – inkluderer følgende skoler: Bagsværd, Skovbrynet og Stengård, forkortelse af skole-
dagen besluttet på nationalt niveau og udmøntes på kommunalt niveau, når endelig form er be-
sluttet politisk – bestyrelsen kan komme med tilbagemelding om hvilken model/version ift. at 
benytte de frigjorte midler. Anders/formand skriver tilbagemelding til BUU. Anders/formand sen-
der link til BUU´s politiske oplæg. Bestyrelsen melder tilbage med kommentarer til Anders/for-
mand, deadline for kommentarer søndag 26.5.19. 
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Ole Michael/GXU-repræsentant: Lidt nyt fra GXU særligt vedrørende ungdomsuddannelserne i 
kommunen. 

4. Nye læringsmiljøer på Bagsværd Skole.  
Se bilag. Fastlæggelse af møder og aktiviteter. 
 
Kort præsentation af skriftligt indlæg og intensionen med det. 
Kort indflyvning til HVORFOR vi arbejder med udvikling af læringsmiljøer – både på den korte, 
mellemlang og længere bane. 
 
11.juni kl.8.15 skal bestyrelsen ud og se miljøer på anden skole (Buddinge skole) til inspiration. 
Deltagere: Anne, Anders/formand, Ole Michael, Lena, Peter, Carsten og Rikke. 
 
Lidt overvejelser om andre skoler til inspiration, oplægsholdere fra KP om læringsmiljøer. 
 
Løsninger og muligheder drøftes, et kort blik tilbage på processen. 
 
Kommentarer til udkast omkring fremtidens læringsmiljøer på Bagsværd Skole blev arbejdet 
med. 
Anne træder aktivt ind i skriveprocessen med det endelige udkast. 
 
Anders/Formand og Carsten arbejder videre med udkast, hvor det endelige oplæg præsenteres 
skriftligt forud for kommende bestyrelsesmøde i juni. 
Det færdige udkast tages med på skolebestyrelsesmødet i juni, med henblik på beslutning. 
 
Ansøgning til praksisforsøget, der har været præsenteret tidligere, kommer på kommende skole-
bestyrelsesmøde i juni. 
Faglig leder for udskoling inviteres med. 

5. Indsats til fremme af den gode tone og adfærd på Bagsværd Skole. 
Gennemgang og eventuel opdatering af trivselsplan og værdigrundlag . 
Eventuel temaaften for kontaktforældre 
Kort oplæg v. Carsten 

Der opleves et normskred i måden hvorpå der tales/sprogbrug/hård tone børn imellem og børn 
til voksne, samtidig med, at vi har enkelte årgange, hvor der er behov for konkrete indgribende 
indsatser. Vi skal som skole arbejde med sproget og sproget som en form – det vil vi gerne have 
opbakning fra skolebestyrelsen til. 

Der drøftes idéer og tanker om hvordan skolebestyrelsen bedst kan støtte op. 

Skolebestyrelsen bakker op om skolens videre tiltag og proces i arbejdet med sprog og omgangs-
form/tone. 
 

6. Kommunikationsstrategi  
Udarbejdelse af præsentation af den samlede bestyrelse  
(6 - 8 linjer om hver og et billede, inkl. medarbejder- og elevrepræsentanter)  

Alle skolebestyrelsesmedlemmer sender et par linjer og et billede til Anders/formand. 
 

7. Temadag for skolebestyrelsen? 
Årshjul for bestyrelsens arbejde, møderække, arbejdsgrupper 
Udkast vedlagt 
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Bestyrelsen beslutter at der skal være en temadag i næste skoleår. 

Carsten udarbejder udkast til datoer for skoleåret 19/20´s bestyrelsesmøder inklusive team-
dag/lørdag. 
 

8. Mobil- og devicepolitik 
Status og videre forløb v. Rikke 

Udsættes, Rikke sender lidt oplæg ud. 
 

9. Retningslinjer ved brug af cykelhjelm 
v. Rikke 

Endelig version sendes rundt til skriftligt samtykke. 
 

10. Punkter til kommende møder: 
Ansøgning til praksisforsøg, Beskrivelse af fremtidens læringsmiljøer på Bagsværd Skole, proces-
plan for det videre arbejde med sproget, måden vi er sammen på og omgangstone. 

Junimøde 20.juni er udvidet møde kl.17-19.30 + spisning efterfølgende på Skovlyst. 

11. Hvad lykkedes vi med i dag? 
 

12. Evt. 
 
 


