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Bagsværd, 29. august 2019 
 

Referat af Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag d. 21. august 2019 kl. 18-21 i mødelokale 2.246 

 
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                                       
 
 

 
Afbud: Lena Berit Pedersen 

 

 
1. Godkendelse af referat og dagsorden. 10 min. 

Godkendt 
 

2. Skolelederens orientering: 30 min 
Økonomi 
Kort rids: Vores økonomi ser fornuftig ud. Der har været afholdt handleplansmøde med skoleaf-
delingen, hvor de økonomiske dispositioner vi har foretaget har været forelagt.  
Det tidligere genererede merforbrug er fuldt indhentet og vi vil, efter alt at dømme, således gå 
ud af 2019 med et fornuftigt resultat. 
Nye kopimaskiner 
Den fælles kommunale leasingkontrakt bliver opsagt i løbet af efteråret 2019 – derefter skal sko-
lerne selv indkøbe og drifte multifunktionsmaskiner. 
I forbindelse med denne disponering har vi gennemført en analyse at skolens samlede 
kopi/printforbrug og konstateret, at der sidste år blev printet over 960.000 kopier. Dette tal er 
selvsagt for højt og der er derfor igangsat en proces i de enkelte afdelinger og i skolens MED-ud-
valg, der skal fastsætte mål for en betragtelig reduktion.  
Bagsværdanalysen 

• 26.6.19 blev det drøftet i byrådet, at der skal arbejdes med et 8-10 års perspektiv, hvor man 
ønsker 3 tresporede skoler i Bagsværd-distriktet.  

• For Bagsværd Skole binder det an til det arbejde vi er påbegyndt ifm. udviklingen af pæda-
gogiske læringsmiljøer på Bagsværd Skole. Carsten præsenterede den foreløbige model og 
procesplan for udviklingen af pædagogiske læringsmiljøer på skolen. Det er den grundlæg-
gende intention, at disse processer har stor fokus på en insisterende inddragelse af elever 
og forældre. Se bilag 

• Økonomien og de projekter, der skal startes op bliver centreret om de enkelte afdelinger 
(indskoling, mellemtrin og udskoling), hvor økonomien også er relativt fastlagt ud fra midler 
tildelt på baggrund af mernormering pt. og bevillinger til praksisforsøget. 

Arbejdsgruppen vedr. princip for mobile devices, kort status. 
Der aftales et opfølgende møde med arbejdsgruppen, så arbejdet kan færdiggøres. 

Retningslinjer for brug af sikkerhedsudstyr, præsentation og status. 
Retningslinjerne efterleves allerede nu, men pr. 1.9. tages de op til evaluering for at sikre, at de 
har den ønskede effekt ift. børnenes sikkerhed. 
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Kantine, status. 
Vi har allerede nu rigtigt gode erfaringer med den nye tredeling af spisepausen, som har medført 
at spisningen bliver afviklet mere flydende og med mere ro. Vi har dog stadig nogle udfordringer, 
hvorfor vi også indfører 3 zoner, der skal hjælpe børnene med at køen bliver afviklet lidt mere 
effektivt. 

Alle 4 nye 0. klasser er nu fuldt etableret og alle er kommet godt fra start i det nye skoleår. 

Morgentrafik er pt. presset, hvorfor Carsten har skrevet ud til samtlige forældre med en henstil-
ling om, at opsat skiltning respekteres og at der udvises hensynsfuld adfærd. Vi vil gerne generelt 
opfordre til at biltrafikken minimeres. 

Kidhøj, trafikproblematik – har vi et problem? Carsten og Rikke tager en fast tur hver morgen i 
uge 35, for ved eget syn at se om der er et problem, som skal løses. 

Orientering: 
Elever 
Formanden, herunder deltagelse i Skole og forældres landsmøde 15. 16. november 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/skole-og-for%C3%A6ldres-landsm%C3%B8de-2019 
Øvrige 
 
Anders Ahle deltager. 

3. Skoleportalen, status (o, d) 30 min 
AULA, status 
Den fremtidige integration v. fagl. Leder Lisbeth Kragh Jensen. 

Lisbeth gennemgik aula, skoleportal og alt i den sammenhæng: hvad er det, hvilken sammen-
hæng er der og hvad er status på udfoldelsen og udbyggelsen. 

Aula er fortsat planlagt til at skulle være åbent og den aktive brugerplatform fra efter efterårsfe-
rien. 

Ønske om hjælp til forældrene, så de kan komme i gang med brug af Aula og Skoleportal. 

Tydelig kommunikation ud til forældrene. Ledelsen orienterer ud senest i uge 35. 

4. Valgperiode for forældrevalgte (d) 20 min. v. Anders. 
Det er i behandling hvorvidt man i styrelsesvedtægten for skolebestyrelser, kan ændre på valgpe-
rioderne fra 2 til 4 år. Om det er muligt, er ikke afgjort endnu. Vi afventer og tænker over fordele 
og ulemper. 

Punktet tages op igen, hvis muligheden bliver aktuel. 

5. Høstfest på Bagsværd Skole (d, b)  45 min. 
Hvad er formålet med Høstfesten og hvordan kan vi eventuelt præcisere formålet fremadrettet. 
Bestyrelsens rolle. 
Oplæg og derefter drøftelse og beslutning. 

Høstfest 12.9.19. 

Carsten lavede oplæg, hvor der både tales ind i 1) de indsamlinger/indtjeninger og lignende, der 
er forankret omkring 8. klasserne, som et besluttet princip om at tjene til lejrskole, 2) prisni-
veauet på boder og andet generelt på Høstfesten. Begge dele er der principper og retningslinjer 
for besluttet i skolebestyrelsen. 
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Det er væsentligt, at der er adskilt økonomisk håndtering af offentlig og privat økonomi, så tjente 
penge håndteres af forældre. Det er også væsentligt, at de indtjente penge er til en samlet pulje, 
som anvendes til ekstra aktiviteter for alle deltagende børn.  
 
Høstfesten skal være udgiftsneutral, hvor udgifter forbundet med boderne bliver afholdt af sko-
len. Dette er med undtagelse af 8.klasserne, der som de eneste må tjene penge. 

Der overvejes klippekort i stedet. 
Tydelig kommunikation ud om Høstfestens formål, ramme og vilkår. 
Skolebestyrelsen har en bod igen i år. Anders laver udkast til bemandingsliste. 

6. Strategidag d. 7/9 (o d). 15 min 
Foreløbig dagsorden v. Anders. 
Dagsordenen blev præsenteret og vedtaget. 
 

7. Punkter til kommende møder. 5 min 
Send punkter løbende. 
 

8. Hvad lykkedes vi med i dag? 5 min 
Gode debatter. 
Vi fik god info om kommunikationsplatforme. 
Godt at få afstemt høstfest. 
Det var vigtigt, at vi fik gennemgået og afstemt strategimøde. 
 

9. Evt. 
SB-kontaktpersoner på årgangene blev opdateret.  
Liste sendes ud til SB og skolens årgange. 
 
 
 
 
 
Anders Ahle   Carsten Bott 
Formand   Kst. Skoleleder 


