
 

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

E-mail: bagsvaerd@gladsaxe.dk 
 

 

 
 
 

Referat af Skolebestyrelsesmøde mandag d. 29.9. kl. 18.00 – 21:00 
 
Deltagere: 
 
Forældrerepræsentanter  Sekretariat og medarbejdere 
Anders Ahle, formand  Carsten Bott, skoleleder 
Anders Søhoel  Anne Offerlin Larsen, faglig leder (referent) 
Anne Hedegaard   Kira Philipsen, TR for lærerne 
Diana Godarzi (med på teams) Helle Harrington, AMR (med på teams) 
Emil Møller Marker   Elever 
Ole Michael Hansen  Lukas Emil B. Folkenberg, 8.V næstformand i  
Puk Harboe   elevrådet 
   Andrea Juul Schweitz, 9.A formand for  

elevrådet  
Gæster 

   Søren Jønsson, fra klubben  
   John Hansen, fra klubben (med på teams)
    
 
Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsorden og referat er godkendt med den bemærkning, at det fremadrettet ønskes an-
ført på referaterne hvem der deltager på mødet. 
 

1. Konstituering  
Præsentationsrunde af den nye bestyrelse v. Ole Michael Hansen 

- Kort præsentationsrunde af alle medlemmer i bestyrelsen. Lena Pedersen træder 
ud af bestyrelsen og Diana Godarzi træder ind i stedet 

 
Valg af formand 

- Anders Ahle genopstiller og er valgt som formand 
 
Valg af næstformand 

- Emil Møller Marker er valgt som næstformand 
 

Valg af repræsentant til 10.klassecentret 
- Ole Michael Hansen genopstiller og er valgt som repræsentant til 10. klassecentret 

 
Valg af repræsentanter til økonomiudvalget 

- Emil Møller Marker, Anders Søhoel og Diana Godarzi er valgt til økonimiudvalget 
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2. Nyt fra  
Skolelederen 

1. Det går generelt godt på Bagsværd Skole 
2. Enkelte elever og ansatte på skolen er på nuværende tidspunkt testet positive med 

corona. Det samlede antal smittede i Gladsaxe er fortsat højt – over 80 pr. 100.000 
indbyggere. Når der registreres en smitttet på skolen, reageres der hurtigt og prof-
fesionelt i forhold til gældende retningslinjer, herunder opsporing af nære relatio-
ner der skal sendes hjem til test. Ingen sendes hjem alene på en formodning.  

3. Der er meget forskellige tolkninger af retningslinier i forhold til corona – vi regule-
rer løbende skolens ageren i forhold de retningslinjer der udmeldes fra forvaltnin-
gen, og udviser altid størst mulig forsigtighed. 

4. Det er vigtigt at være opmærksomme på at information og kommunikation foregår 
i en respektabel tone. 

  
Formanden 

5. Anders oplyste, at der er på BUU’s område er afsat en pulje på 3. mio. til styrkelse 
af folkeskolen. Carsten supplerede med oplysninger om, at Bagsværd Skole forven-
ter at få en andel af midlerne til ansættelse af en co-teacher. 

6. Der er ligeledes afsat midler fra en pulje til ekstra indsats omkring inklusion.  
Anders spurgte om der på Bagsværd Skole er flere børn end tidligere der har behov 
for en ekstra indsats. Carsten har ikke den opfattelse, at der er tale om en markant 
stigning i antallet af børn, der har det svært og der er ej heller evidens for, at der er 
flere børn i forhold til tidligere, der har behov for en ekstra indsats.  
Puk oplyste, at der på landsplan er en dokumenteret stigning i antallet af børn og 
unge med behov for psykiatrisk behandling. 

7. Der er stor ros til skolen for håndtering af corona-situationen samt for gennemfø-
relsen af 9. klassernes lejrskole til Skagen. 
 

Eleverne 
8. Der er intet nyt fra det nystartede elevråd der endnu afventer mødedato og -form. 

 
Øvrige 

9. Ole Michael oplyste, at skolerådet på møde den 3/9 har nedsat arbejdsgrupper om-
kring elevinddragelse. Der er også indgået et partnerskab med unicef om børneven-
lig by.  

10. Kira oplyser, at corona fylder meget for mange medarbejdere. Enkelte arbejder 
med værnemidler på. Det er en udfordring at få eleverne til at holde afstane. Over-
ordnet går det godt, men særligt medarbejdere med sårbare familiemedlemer er 
naturligvis mindre trygge i forhold til corona. 

   
3. Gennemgang af udearealer 

Rundtur og besigtelse af de udførte arbejder, som er gennemført 
11. Rundturen omfattede bl.a. hallen samt en en gennemgang af både udbedringer og 

mangler på udearealerne.  
 

Drøftelse og ønsker til udearealernes fortsatte forbedring 
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12. Der er ønsker om flere gynger, nye rutchebaner og evt. flytning af bordfordbold-
borde. 

13. Andrea vil gå en tur i indskolingen og gøre sig nysgerrig på de små elevers ønsker til 
forbedringer.  

14. En samlet bruttoliste med ny ønsker og udbedringer sendes ud med referatet. 
 

4. Coronareglers indflydelse på klub og SFO  
v. Søren og John fra klubben og Helle fra SFO 
- Søren gennemgik hvilke udfordringer klubben har i det daglige i forhold til en hverdag 

der skal tilpasses den nye corona-virkelighed – herunder hvordan grupperne er opdelt 
og adskilt, samt hvilke aktiviteter der kan gennemføres. 

- Klubben har heldigvis ikke mistet medlemmer på grund af coronaen. Medlemstallet er 
kun faldet med ca. 20 børn henover de sidste par år. 

- Der er i år bevilget ekstra midler til indretning af nye mijøer og iværksættelse af nye ak-
tiviteter. 

- For at fastholde og tiltrække nye medlemmer er det vigtigt at ”brande” klubben som et 
attraktivt fritidstilbud. 

- Mulige løsninger i forhold til pladsen i klubben, når det ikke længere er muligt at være 
ude, kunne være telte eller mandskabsvogne. Ekstra masker til ture ud af huset kunne 
også være en mulighed. 

- Der er generelt stor fokus på rengøring og overholdelse af coronaregler i klubben. 
Dette for at sikre at klubben, ved et smitteudbrud, ikke risikerer at skulle lukke. 

 
- SFO’en kan snart ikke starte dagen ude længere. 
- Morgenåbningen er vanskelig, da det er svært at holde børnene adskilt. Om eftermid-

dagen kan det ligeledes være vanskeligt at holde børnene fra hinanden på tværs af 
klasserne. 

- Alle fire årgange har egne afgrænsede udeområder om eftermiddagen. Grupperne ro-
terer for ikke at skulle være på det samme område hele tiden. 

- Der laves både kreative lege og andre simple udelege. Eftermiddagsmaden laves og 
serveres af pædagogerne, der laves ikke længere mad med eleverne.  

- Eleverne savner at være inde og savner at kunne få et kram. 
- SFO-tiden er blevet mere struktureret. Der er ikke mange frie valg i forhold til aktivite-

ter. Den største bekymring er dog ikke indhold i aktiviteterne men børnes trivsel gene-
relt. 

 
- Carsten oplyste at der i denne uge er et stiftende møde i et nyt netværk etableret på 

tværs af skolerne. Det er vigtigt at få tilpasset tilbuddene i forhold til den nye virke-
lighed og ikke længere drive ”kompenserende” tilbud, men i højere grad at få skabt 
gode og bæredygtige tilbud i den nye (corona-) virkelighed. 

- Ole Michael spørger om det kunne være en mulighed at spørge eleverne om hvad de 
kunne ønske sig. John svarede, at der allerede findes en idékasse i klubben som ele-
verne kan komme gode ideer i. Der kan også bevilges midler fra klubben til at realisere 
de enkelte ønsker. 

- Carsten forklarede, at den største forskel på skole og fritidtilbud er at skolen ikke er et 
tilbud. Udfordringen er nu at man heller ikke længere kan vælge frit i klub og SFO. Den 
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daglige praksis er forandret og det er desværre endnu ikke lykkedes at finde den bed-
ste vej i en ny praksis. Men vi er naturligvis i gang. 

 
- Punktet omkring coronareglernes indflydelse på SFO og klub skal løbende tages med på 

dagsordenen på kommende bestyrelsesmøder. 
 

5. Vedtagelse af mødernes længde 
Forslag fra skoleledelsen om 10 årlige møder af 3 timers varighed 

15. Forslaget blev vedtaget 
 

6. Farvel til Lena 
16. Lena blev takket for arbejdet i bestyrelsen og begavet med et par flasker vin. Hun 

opfordrede til fremaderettet, at give andre der stopper i bestyrelsen samme fine 
anerkendelse. 
 

7. Eventuelt 
17. På næste møde skal der et punkt på omkring revidering af bestyrelsens vedtægter. 
18. Der er indgået en aftale med LIFE om et udviklingsprojekt omkring naturfag.  

Projektet er planlagt til at køre i uge 12 . 
19. Et punkt til dagsordenen på et kommende møde kunne være udfordringerne med 

forældresamarbejde i en coronatid. 
20. En af de kommende dage udsendes en mail omkring bestyrelsens udtalelse til et bi-

lag til kvalitetsrapporten. 
 

 


