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Bagsværd, 27. juni 2019 
 

Referat af Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 20. juni 2019 kl. 17.00 - 19.10 

Mødet afholdes på restaurant Skovlyst. Fra 19.15 er der spisning. 
 

 
Ole Michael Hansen forældrerep (barn i 2.b/barn i 6.x) 
Anders Ahle forældrerep/Formand (barn i 0.c/barn i 2.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) 
Emil Møller Marker                forældrerep. (barn i 0.b) 
Anne Hedegaard Nielsen       forældrerep. (barn i 2.b/barn i 0.c) 

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 referat og dagsorden. 

Supplering til referat:  

De enkelte bestyrelsesmedlemmers personlige beskrivelser af egen profil, skal sendes til skolens 
ledelse. 

Dagsorden:  
Særlig obs: Punkt ”Skriv/notat vedrørende pædagogiske læringsmiljøer” er på som beslutnings-
punkt (B) 
 

2. Orienteringer fra: Eleverne, formanden, ledelsen, medarbejdere, øvrige (O) 20 min. 
 
Elevrådet: 
Formand og næstformand har været med på lille elevrådsmøde, hvor der blev talt om digitale 
værktøjer og en opsamling på årets gang i indskolingen og det lille elevråd. 

Det store elevråd vil afholde et sidste møde op til sommerferien. 

Formand og næstformand går af, da de begge går i 9. klasse. Der er valg i det store elevråd om 
formands- og næstformandsposten til august 2019. 

Ledelse:  
Ny administrativ leder pr. 1.8.19, grundet mindre rokade, der betyder, at vores nuværende admi-
nistrative leder Lene Stuhr vil blive flyttet til Enghavegård Skole, hvor Anne Offerlin Larsen frem-
efter vil være administrativ leder på Bagsværd Skole. Anne kommer fra Mørkhøj/Enghavegård 
skoler. 

Der arbejdes på højtryk med fagfordeling 19/20 og skemalægning 19/20. Vi er langt og regner 
med at have skemaer klar snarest. 
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Dimission onsdag 26.6.19 kl.17.00 – festlig dag, hvor vores 9. klasser dimitterer.  

Anders/Formand: 
Intet nyt om Bagsværd analysen fra seneste BUU-møde 6.9.19. 

Der er truffet beslutning om, at frivillige nationale test, skal være frivillige fra skoleåret 19/20. 

Beslutning om regulering i skoledagens længde samt ændring i forholdet omkring varetagelsen af 
UUV i udskolingerne på kommunens skoler – Der vil fra skoleåret 19/20 ikke blive varetaget UUV 
af pædagoger. Pædagoger i udskolingen vil fremefter alene varetage skoletimer. 

Årsmøde Skole&forældre 15.11-16.11 2019. Formand/Anders deltager, hvis der er andre interes-
serede, så har to mere mulighed for at deltage. Der meldes tilbage til Anders/Formand på første 
bestyrelsesmøde i august. 

3. Præsentation af Rie Borre Larsen, faglig leder af mellemtrinnet (O) 10 min. 
Rie præsenterede sig selv. Bestyrelsen spurgte ind til forskellige forhold ifm. Ries opgaver. 
 

4. Status på nye læringsmiljøer  60 min 
a) praksisforsøget v. Claus Simonsen, faglig leder for udskolingen (O)  

 
Status rammesat ud fra: 
Møde med praksisudvalget 
Møde i afdelingerne (mellemtrin og udskoling) 
Møde med konsulenter 
Tilbagemelding fra elevrådene 
Møde med udviklingskonsulenterne 
 
Claus præsenterer og fremlægger en status på proces: Der er fortsat forandringer, ændringer, 
udvikling af og tanker om hvordan praksisforsøget skal forme sig. Der er tydeligt fokus på, at 
rammer/inventar og pædagogik er to forhold, hvor begge dele skal tænkes ind – det er et 
spørgsmål om både-og ikke enten-eller. Der arbejdes ud fra præmissen at pædagogikken kom-
mer før rammen. 
Vi arbejder med udgangspunkt i en tænkning omkring det at arbejde i grupper og i funktionszo-
ner. 
Deadline for endelig ansøgning er i september 2019 – vores første deadline 29. maj blev ændret 
til at være et sparringsmøde med forvaltningen. Dette møde var givtigt. 

 
 

Mulige samarbejdspartnere, der undersøges p.t er: 
Autens 
KP 
Hightech High 
 
Samarbejdsaftaler undervejs: 
Alfa laval 
Rengøringsfirma 
Bibliografen 
Plejehjem 
 
Vi arbejder på tværs af Skovbrynet og Stengård skoler med valgfag (ex. på samarbejdsrelationer, 
som er på vej og handler om at bryde med og skabe muligheder i nærmiljøet) 
 
Derefter dialog og drøftelse i bestyrelsen. 
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Evaluering af besøget på Buddinge skole (D)  

b) Anders/Formand giver kort indblik i besøget. Derefter en åben drøftelse, hvor særligt de fra sko-
lebestyrelsen, der var med på besøget, talte ind i deres oplevelser. 
 
Der vil til efteråret blive sendt en evalueringsrapport ud fra Buddinge-praksisforsøget, som sko-
lebestyrelsen vil forholde sig til. 
 
Praksisforsøget/Fremtidens skole-arbejdsgruppen er i gang med at finde steder, hvor bestyrel-
sen kan komme ud og undersøge måder at andre skoler/uddannelsessteder arbejder med frem-
tidens skole. 
Arbejdsgruppen fremlægger en status på mødet i august. 
 
Det er centralt, at også medarbejdere kommer med på inspirationsbesøg på andre skoler. 
 
 

c) Tilbagemelding fra projektgruppen omkring nye læringsmiljøer (O, D) 
Carsten præsenterede kort status på processen indtil nu. 
 
Anders/Formand præsenterer bearbejdet skriv under navnet ”Nye læringsmiljøer undervejs på 
Bagsværd Skole”. Skal læses i sammenhæng med både Bagsværd Skoles vej videre med Fremti-
dens skole og i sammenhæng med praksisforsøg. 
 
Drøftelse i bestyrelsen. 
 
Enstemmigt besluttet med de mindre ændringer, der blev besluttet undervejs. 
Der sendes endelig version ud til bestyrelsen. 
 
 
Planlægning af næste års møder ( B) 15 min. 
 
Datoer for kommende skoleårs bestyrelsesmøder blev endeligt placeret. 
Kontoret sender tilrettet kalender samt kalenderinvitation ud for hele det kommende skoleår. 
 

5. Kommende temaer til strategidag for skolebestyrelsens arbejde (D) 20 min. 
Det foreslås, at lørdag d. 7. september 2019 bliver en strategidag for skolebestyrelsen 
Oplæg v. formand og næstformand. 

Mødet er ændret til 26. oktober pga. foreløbige meldinger på tilbagemelding på trivselsundersø-
gelsen 2019. 

Diverse punkter blev drøftet. 

Nye punkter blev foreslået. 

Tættere på praksis. 

Genbesøge relevante tidligere tiltag: Både aktive og tidligere forløb, fx makers space/praksisfor-
søg, Sports College, IPads og opstart af devices. 

Årshjul skal have længere perspektiv – arbejde med sigte på længerevarende indsatser og op-
mærksomheder. 

Opmærksomhed på at vi arbejder systematisk med hvad, hvorfor, hvordan og ”hvor ved vi det 
fra?”/databaseret. 
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Kunne det være en idé, at der også tænkes i mere viden om data. 

Hvordan får vi også medarbejdernes stemmer i spil? Fx få et team til at komme og fortælle om, 
hvordan der arbejdes med kerneopgaven. 

Fokus på visioner, hvad vil vi, hvad kan vi påvirke, hvad foregår der på skolen/hverdagen. 

 

6. Punkter til kommende møder. 
Pædagogiske læringsmiljøer 

Praksisforsøg 

Læsehandleplanen 

Formel godkendelse af FF19/20 på i augustmøde sammen med endelig udmøntning af ændring i 
skoledagens længde. 

7. Hvad lykkedes vi med i dag? 
 

8. Evt. 
Spørgsmål til Kalasseby og Skovfeature: Hvorfor er de fordybelsesuger der ikke mere? Fordybel-
sesuger har vi fortsat, emnerne/teamene og rammen kan variere. 
 
 


