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Bagsværd, oktober 2019 
 

Referaf af Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 18-21 i personalerum, toppen 

 
Ole Michael Hansen forældrerep (barn i 3.b/barn i 7.x) 
Anders Ahle forældrerep/Formand (barn i 1.c/barn i 3.a) 
Anders Søhoel forældrerep (barn i 7.x) 
Lena Berit Pedersen forældrerep/Næstformand (barn i 7.v/barn i 9.c) 
Puk Kantsøe Harboe               forældrerep (barn i 3.a/barn i 7.v) 
Emil Møller Marker                forældrerep. (barn i 1.b) 
Anne Hedegaard Nielsen       forældrerep. (barn i 1.c/barn i 3.b) 

Carsten Bott                                          Konst. skoleleder 
Rikke Holsteen souschef/faglig leder 
Helle Salomonsen medarbejderrepræsentant 
Helene Christensen medarbejderrepræsentant                                       
Nanna Schwartz 9.a                             Elevrepræsentant 
Frida Claces 9.a                                     Elevrepræsentant 
 

Afbud: Puk, Anne og Trine.  

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 10 min 
Godkendelse af referat fra 7.9.19. 
Referat godkendt. 
Anders kvitterede for godt heldagsmøde lørdag 7.9.19. 

2. Nyt fra Ledelsen 
 
- Det er blevet undersøgt, efter forespørgsel fra skolebestyrelsen, om mulighed for 

at afkorte den valgte periode for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Dette er mu-
ligt ifm justering i folkeskoleloven i forbindelse med folkeskolereformens komme, 
hvor det blev muligt at justere valgperioden fra 4 til 2 år. 

- Idé om åben skole-besøg for forældrene i januar/februar – Carsten fremlagde for-
slag om model. 

- Vikardækning, status: Generelt ligger vi normalt ift det samlede område. 
 
Fremlæggelse af typiske årsager til fravær: Omsorgsdage, Seniordage, 6.ferieuge, om-
lagte dage grundet kompetenceudvikling og derudover også alm. sygdom, langtidssyge-
meldinger (få) og deltidssygemeldinger (få) og derudover kan det være et spørgsmål om 
ubesatte stillinger og pludselig opståede situationer. 
 
Samlet set kan siges, at vi normativt arbejder ud fra principper om at vikarerne bliver 
vejledt og klædt på ifm opstart med opfølgning en gang senere på året, at flest mulige 
timer/opgaver løftes af teamet selv. 
 
- Carsten præsenterede procesplan for videre tiltag omkring tilblivelsen af skolens 

fremtidige pædagogiske læringsmiljøer.  
Se vedlagte bilag 

- Naturfagsuge, uge 39 
- Carsten fortæller om ugen med nedslag på enkelte årgange, fx 4.årgang. Der blev 

suppleret fra Helene og Helle. 
- Skabelon til ansøgning om udvikling af pædagogiske læringsmiljøer – på årgangene. 

Carsten fremlagde/præsenterede. 
 



J. nr. 85.15.15Ø54 2 
Sag: 2008/03387 045 
 

Regulering af trafikproblemer/knuder på områderne på Bagsværd Skole (parkerings-
plads og kiss´n drive).  
Vi har fortsat udfordringer. 
Der vil blive skrevet ud til forældrene. 
Parkeringspladsen er offentlig. 
Carsten præsenterede forskellige forslag ift afmærkning/skiltning. 

3. Nyt fra Elevråd 
Nanna og Frida præsenterede sig selv.  
Netop afholdt deres første elevrådsmøde, hvor der blev talt om: Aktivitetsbånd for de 
ældste, mobiltelefoner, idéer til fællesskabsstyrkende aktiviteter på indendørsarealerne. 
 

4. Nyt fra skolebestyrelsesformand 
Der er udfærdiget budgetforslag. Det ser samlet set godt ud. 
Gennemgang af enkeltdele. 

 
Skolerådsmøde: Gennemgang af punkterne, der blev behandlet. Blandt andet blev der 
talt om teknologi og devices og regulering af brugen. 
Skolelandsrådsmøde, skole & forældre årsmøde 15.-16.11.19 – Anders Ahle deltager. 

 
Skolerundgang for skolebestyrelsen 13.11.19 kl. 8.00-9.00. 
Alle der ønsker at deltage, skal melde tilbage til Carsten senest 11.11.19. 
 

5. Aula, status 
 
Carsten: 
Foreløbig er vi godt tilfredse med den samlede opstart på Aula – der er god support og 
hjælp. 
Der har været stor deltagelse og bidrag ift kommunikationsopgaven ud til forældregrup-
pen, hvor flere bestyrelsesmedlemmer har været aktivt bidragende i udformningen af 
dette – Det er Carsten meget glad for, og oplever, at det er et rigtig godt eksempel på, 
hvordan et stærkt samarbejde mellem skole og forældre, kan finde sted og udmøntes. 
 
Der er andre styresystemer, der også er skiftet ud i starten af dette skoleår.  
Der er andre platforme, der giver flere og andre knuder. 
 
Alle skoler går på Aula fra og med uge 43, hvor vi er gået på fra og med uge 40. Det har 
givet os mulighed for udvidet support. 

 
Medarbejdere: 
Vi er godt på vej. 
Der er mindre tekniske udfordringer, men en del – det opdages løbende i denne tid. 
Der er elementer i programmet og formatet som undrer os. 
En større forsigtighed lige nu, hvor programmet er nyt. 
 
Elever: 
Det er brugervenligt og godt med samlet platform, så man kun skal orientere sig et sted. 
App´en giver lidt udfordringer. 

 
Forældre: 
Sygemeldinger har fungeret.  
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God kommunikationsindsats fra skolens side. Vigtigt at den form for kommunikation, 
der går på tværs af skolen, kommunikeres der ud samlet fra ledelsens side. 
Det ser ud til at virke. 
Kontaktbogsfunktion mangler/ønskes. 
Omstændigt med sikkerhedsforanstaltningerne. 
 
Afrunding, fælles: 
Vi har fundet færre fejl og mangler, benspænd og problemer, end hvad vi havde forven-
tet. 
Ønsket om at understøtte brugervenlighed og tilgængelighed på informationsdelen. 

 
6. Digital strategi 

Rikke fremlagde status. 
Rikke rundsender kopi af elevinterview/fokusgruppeinterview til den øvrige skolebesty-
relse. 
 

7. Skolebestyrelsens årshjul 
Årshjul er blevet gennemgået og rettet til. 
Se vedlagte bilag. 
 

8. Skolebestyrelsens årsmøde og formandens beretning  
Opsamling og idéer til hvordan vi får en større deltagelse ved skolebestyrelsens års-
møde. 
En drøftelse på baggrund af dette. 
 
Arbejdsgruppe nedsat: Carsten, Anders A., Lena og Nanna 

9. Hvad lykkedes vi med i dag 
 

10. Evt. 
Helene siger tak til Anders og bestyrelsen for en flot tale på lærernes dag. 
 
 
Anders Ahle   Carsten Bott 
Formand   Skoleleder 


