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Bagsværd, 4.februar 2019 

 

Referat Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 18-18.45 i mødelokale 2.246 

Årsmøde kl. 19 
 

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) 

Nina Gath forældrerep (barn i 4.a) 
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 

 
 

 

 

 
 

 

  

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 
 

2. Dagsorden til BUU-mødet 7. marts (se tidligere mail). Tilkendegivelse til Merete om del-
tagelse blev givet: Alle SB medlemmer kommer, med undtagelse af et enkelt afbud. Dags-
ordenen ønskes således: Drøftelse af skolens økonomi ift den nye budgetmodel. Vi vil 
gerne drøfte det pres der er på eleverne, medarbejderne og lokalemulighederne ifm vi har 
voldsomt mange elevtal – Det presser på alle måder. Der er tidligere givet høringssvar med 
ønske om lavere grænse på klassekvotienter for udefrasøgende til skolen på grund af ny-
byggeri i distriktet, der tilfører flere distriktbørn. SB vil gerne drøfte det pres der også er 
ved at der er mange krav og forventninger fra det tværgående samarbejde, som presser 
medarbejdergruppen, når de selv i forvejen arbejder med mange indsatser og andre egne 
initiativer – som den ambitiøse medarbejdergruppe de er. Dagsordenen aftales endeligt 
ved økonomimødet 25.2.  

 
3. Drøftelse af lokalesituationen. Situationen blev drøftet i bred forstand. På baggrund af 

bl.a. læserbrev blev der redegjort for, hvilke faglokaler der er brugt til de 3 klasser, skolen 
huser udover det, skolen er bygget til. Lokalesituationen er tidligere drøftet i SB og der er 
fortsat enighed om at SB ikke ønsker vandreklasser, altså klasser uden eget hjemstedslo-
kale. 
 

4. Legeplads og hjelme. Udkast blev drøftet, der tilføjes ændringer jf. det aftale og punktet 
genoptages. 
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5. Evt. Husk kommunalt fælles bestyrelsesmøde 25.2.19 kl.19.00 på Buddinge skole. Heidi 
indsamler tilmeldinger fra bestyrelsesmedlemmerne jf. mail, idet flere på nærværende SB 
ikke umiddelbart kunne tilkendegive deltagelse. På grund af tiden og mangel på SB-møde-
tid, afholdes der ekstraordinært møde med Merete, formand, næstformand og Lene Stuhr 
om skolens økonomi fremadrettet i forhold til den nye ressourcetildelingsmodel samme 
dag på skolen i tidsrummet 16.00 til 18.00. Alle i bestyrelsen er velkomne til at deltage, 
blot giv besked til Merete fredagen før.  

 
6. 18.30-18.45 lukket punkt jvf. de ønskede punkter. 

 

 


