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Bagsværd, 25.april 2019 

Skolebestyrelsesmøde 
25.april 2019 kl.18.00-21.00 

mødelokale 2.246 
Referat 

 
Anders Ahle forældrerep/Formand (barn i 

0.c/barn i 2.a) 
Ole Michael Hansen forældrerep (barn i 2.b/barn i 6.x) 
Nina Gath forældrerep (barn i 4.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) 

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

 

1. 16.00-16.30. Praksisforsøg, 30 min, vi har punktet ekstraordinært for alle bestyrelsesmedlemmer, 
der kan deltage. Ved mødet vil Claus Simonsen, leder for udskolingen og projektansvarlig ifm an-
søgningen til praksisforsøg, deltage. Vi mødes v skolens kontor. 
 

Præsentation af projektplan, idé og forløb indtil nu, seneste udkast til ansøgningen til praksisfor-
søg, samt refleksion og perspektivering af skolens fokus på arbejde med pædagogiske læringsmil-
jøer og fremtidens skoles fokusområder blev foldet ud. 

Kun en mindre del af bestyrelsen havde mulighed for at deltage ved dette punkt. Denne gruppe 
drøftede og spurgte ind til projektet og den pædagogiske tanke og idé samt praksis. 
 

2. 18.00. Godkendelse af dagsorden. Mødeleder, 5 min 

Godkendt 

 

3. 18.10. Nyt fra elevrådet (udvidet pkt efter aftale, 30 min afsat), 30 min 

Elevråd: Årsberetning. Hvad har vi talt om i det store elevråd? 
• Hjertestarter og 1.hjælpskasser, de mangler på skolen 
• Lokalemangel og praksisforsøg 
• Mobilpolitik, aldersdifferencering? 
• Børns rettigheder, have det på som punkt? Elevrådet undersøger videre – Taler med andre 

med erfaringer udi det arbejde. 
• Kantine: Kan der gøres noget ved kø og variation af mad (fx vegetar) 
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• Udendørs udvalget har arbejdet med cykelparkering og brugen af bakker og lignende – kan 
der udvikles 

• Indendørs arealer 
• UUV 
• FE og KFE: Aula, kantine, UUV, Mobilpolitik, tværgående arrangementer på skoler og 

valgfag på tværs 
• Gammel elevfest 

 

4. 18.40. Orientering fra ledelsen, 10 min 

Status på valgproces til skolebestyrelsen. 
Aula, status 
Ny faglig leder, Rie Borre, starter 2.maj 2019 
Orientering om sag vedrørende stjålen computer  
GDPR 
Kort orientering om nye 0.klasser 19/20 
 

5. 18.50. Oplæg vedr. det kommende skoleårs 4 0.klasser og den langsigtede indretning af 
Bagsværd Skole, både ift processen omkring indretning og den pædagogiske tænkning bag, samt 
hvordan vi tænker læring og brugen af faglokaler, 25 min 

Carsten: Indlæg om struktur og organisering af årgangenes fysiske placering i skoleåret 19/20 
med fokus på hvordan vi tænker og understøtter et fremtidigt pædagogisk læringsmiljø. 
Kort film blev vist fra Buddinge, hvor et praksisforsøg med pædagogiske læringsmiljøer er i gang. 
Blandt andet ud fra det, blev muligheder på egen skole drøftet. 
Elev, medarbejder og lederperspektiv blev undersøgt. 
 

6. 19.15. Michael Mariendal er deltager på bestyrelsesmødet (+ 25 eventuel efterbehandling), i for-
længelse af blandt andet BUU-møde og skolens overvejelser omkring rammen og mulighederne for 
at udvikle og understøtte de pædagogiske læringsmiljøer, 30 min 

 
Michael fremhæver: 

• Der er ingen intensioner om, eller forhold der peger på, at der fortsat vil være årgange, 
hvor der vil være flere elever end til 3 klasser pr. årgang. Den viden er ud fra kommu-
nale prognoser. 

• Der er politisk fokus på, at der ikke fortsat er pres på enkelte skoler år efter år, og at der 
ses på langsigtede og bærende løsninger på sigt og på tværs af skoler, distrikter og by-
dele. 

• Pavillioner eller penge til udvikling af læringsmiljøer er i sidste ende en politisk beslut-
ning, men hvor der lyttes til skolen og skolebestyrelsen. 

• Det fastholdes, at Bagsværd Skole er tænkt til at være en 3 spors skole og fortsat skal ar-
bejdes ud fra, at det skal være en 3 spors skole. 

 
Gennemgang af økonomi ift de to scenarier: Pavillioner eller tildelt økonomi til udvikling af de 
eksisternede rammer, hvor fremtidens pædagogiske læringsmiljøer, er centralt. 
 
Gennemgang i muligheder og perspektiver – også på tværs af skolerne i kommunen. 
 

7. 19.45. Bestyrelsen arbejder videre med egen procs ifm Bagsværd Skoles fremtidige ramme 
og læringsmiljø, samt aftaler næste skridt, 25 min 

Overvejelser fra skolebestyrelsen: 
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Pædagogiske læringsmiljøer udvikles i eksisterende ramme: 
Hvad skal rammen kunne? 
Hvordan tænker vi fagene og fagområder  i fremtidens læringsmiljøer? 
Hvordan tilgodeses alle i de fleksible læringsrum? 
Hvad med kompetenceudvikling? 
Hvordan udvikler vi ikke kun rammen men også praksis – pædagogisk og didaktisk? 

 
Bestyrelsen beslutter at gå videre med scenarie 2, samt at man dermed afskriver pavillonløsnin-
gen. 
Bestyrelsen udarbejder et indstillingsbrev, der fremsendes til forvaltningen. 
 
Arbejdsgruppe: Anders, Ole Michael og Puk + ledelse, elever og medarbejdere. 

 
Næste møde ifm dette punkt:  
Praksisforsøg, med deltagelse fra Claus. 
Status på proces i indskolingen: Nye 0.klasser og fremtidige læringsmiljøer 
Status fra arbejdsgruppen. 

 

8. 20.10. Regnskab og budget samt genbesøge budgetmodel, 35 min 
 

Lene gennemgik økonomien i budget, fordelingsnøgler og prioriteringer. 
Der blev spurgt ind til og gennemgået diverse vedrørende økonomiske prioriteringer.  

 
Bestyrelsen godkender budget for 19/20. 
 

9. 20.45. Gensidig orientering, 10 

Ingen punkter 

 

10. 20.50. Hvad lykkedes vi med i dag, 5 min 

Effektivt og produktivt samt spændende møde, hvor bestyrelsen er lykkedes med gode dialoger, 
diskussioner. Meget blev nået. 
 

11. 20.55. Evt., 5 min 

Ingen punkter 

 

Punkter til kommende møder, ønskes der yderligere punkter til listen, skal disse sendes på mail til 
Anders Ahle 

• Opfølgning på kort- og langsigtet indretning af Bagsværd skole 
• Cykelhjelme i skolegården eller skriftligt behandlet inden 
• Udendørsarealer - Hvad vil vi og hvordan skaffer vi midler  
• Principper for mobiler og ipads. 
• Dykke ned i strategi for synlig læring 
• Dykke ned i forældretilfredshedsundersøgelse 
• Status på bestyrelsesdelen af Bagsværd skoles hjemmeside og den fremtidige opdatering 
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Punkter tilføjet i forbindelse med dette skolebestyrelsesmøde: 

• Fremtidens skole og de 8 pejlemærker 
• Diverse elevrådspunkter 
• Rettighedsskole 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 23.maj 2019 kl.18.00-20.00 


