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Bagsværd, 28. marts 2019 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 17-20 i mødelokale 2.246 

 

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/konst. formand (barn i 
6.v/barn i 8.c) 

Puk Kantsøe Harboe forældrerep (barn i 2.a/barn i 6.v) 

Carsten Bott                      Konst. skoleleder 
Rikke Holsteen souschef/faglig leder 

Helle Salomonsen medarbejderrepræsentant 

Helene Christensen medarbejderrepræsentant                                       

Julie  Elevrep. 9.v 
Peter Elevrep. 9.v 

 

 
 

 

 

  

1. Godkendelse af dagsorden. Mødeleder Lena Pedersen. 

Godkendt. 

 

 

2. Velkommen og goddag - Carsten præsenterer sig selv. 

Carsten præsenterer sig selv kort.  

 

3. Konstituering af skolebestyrelse, ramme, regler og krav.  

Carsten præsenterer mulige løsninger for den videre konstituering. 

Et suppleringsvalg er nødvendigt, for at få en fuldtallig bestyrelse. 

 

4. Konstituering af skolebestyrelse - kun for de forældrevalgte. 

Konstituering blev fuldført. 
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5. Roller og opgaver i mødesammenhæng, fordeling af disse i skolebestyrelsen. 

Formand: Anders Ahle 

Næstformand: Lena Pedersen 

Ordstyrer: Går på tur mellem de forældrevalgte. 

Mødeleder: Fast opgave forankret hos formand. 

 

Enstemmigt besluttet. 

Repræsentant på alle årgange – opdateret fordeling, ifm at Anders Thomsen er fra-

trådt.  

Årgange fordeles på ny blandt de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Oversigt opdateres og sendes ud. 

 

6. Pædagogiske læringsmiljøer; Idéer, muligheder og vilkår i rammerne på Bags-

værd Skole. 

Carsten starter punktet ud med et oplæg og indlæg om skolens samlede situation 

med fokus på skoleåret 19/20 og fremefter – hvad er vilkår, hvad har vi indflydelse 

på og hvad kan vi gøre? 

Hvilke tanker har vi i bestyrelsen om vores fremtidige læringsmiljøer? 

Hvis vi skal have pavillioner, hvad skal de så anvendes til? 

Hvordan favner vi arbejdet med udgangspunkt i fremtidens kompetencer og fremti-

dens skole. 

Vigtigt at vi tager højde for hvad vi vil, også ift tænkningen omkring faglokaler. 

Tidsperspektivet ift de løsninger vi skal finde/lande på den korte, mellemlange og 

lange bane. 

Drøftelser omkring hvilke pædagogiske forhold der skal være bærende i en struktu-

rel prioritering af fremtidige læringsmiljøer på Bagsværd Skole. 

Drøftelse om hvad der fordrer tryghed for børnene. 

Hvordan tænker vi fremtidens skole ift organisering af børne/ungegrupper, klasser 

eller hvad vi definerer det som. Hvordan tænker vi læringsforløb og fagforløb, fag-

lokaler og innovative processer. 
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Hvilken betydning har vores forandringer eller forbedringer ud i de voksnes kompe-

tencer og kvalifikationer. 

Opfølgning og evaluering er vigtig. 

Vi skal skabe sammenhæng mellem den korte, mellemlange og lange bane, hvor vi 

ser på vores ambition og vision for, hvad vi vil på den lange bane, for at bryde vores 

mål og processer ned på den mellemlange og korte bane. 

Konkrete aftaler i bestyrelsen: 

 Ledelse, medarbejdere og elever laver oplæg til bestyrelsen, der sendes se-

nest et par dage inden kommende bestyrelsesmøde 25.4.19 

 Ledelsen sender nogle noter afsted til Michael M. Forud for møde 25.4.19 

vedrørende ønskede drøftelser. 

 

7. Praksisforsøg. 

Rikke fortalte kort om skolens påbegyndte proces med indstilling til ansøgning om 

praksisforsøg. 

Udskolingsleder Claus Simonsen inviteres med på næstkommende bestyrelsesmøde, 

hvor praksisforsøget præsenteres yderligere. 

Carsten fortalte om den kommunale ramme for praksisforsøg. 

 

8. Præcisering og prioritering af fremtidige emner og punkter. 

 Økonomi, Administrativ leder inviteres med, 25.4.19 

 Besøg af Michael Mariendal, 25.4.19 

 Praksisforsøg på Bagsværd Skole, Faglig leder inviteres med, 25.4.19 

 Elevrådsmøde, ekstra tid (30 minutter) 25.4.19 

 Pædagogiske læringsmiljøer, 25.4.19 

 Princip for brugen af Digitale hjælpemidler, Nedsat gruppe arbejder 

 Brug af hjelme i skolegården, skriftligt (sidst på SB-møde 29.1.19) 

 Velkommen til ny faglig leder, Rie Borre, møde i maj/juni 

 SL-praksisundersøgelse 

 SL-handleplan 

 Fælleskommunalt møde for skolebestyrelser (25.2.19) 

 Princippet for Høstfest 

 Kommunale tiltag, andre indsatser  

 Konflikthåndtering 

 Gennemgang af eksisterende principper 
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9. Gensidig orientering. 

 Vi har fået ansat ny faglig leder til mellemtrin, Rie Borre. Hun starter 1.maj 

2019. 

 Vi er pt i gang med at finde endelige løsninger på sidste skoledag, da der er 

flere uheldige sammenfald på dagen, ministerielle beslutninger ift prøveaf-

vikling for 9.klasserne og en lejrskoletur for 8.klasserne – vi er i gang med at 

finde mulige alternative løsninger. 

 

10. Hvad lykkedes vi med i dag. 

Vi nåede godt omkring punkterne. 

 

11. Evt. 

 
 

 


