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Skolebestyrelsesmøde 
26. februar 2020  

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendt 

 

2. Opsamling på netop afholdt stormøde med kontaktforældrene 

Formand: 
Rigtig godt kontaktforælder årsmøde, hvor der er blevet styrket det fremtidige samarbejde, 
den gode energi og de mange input og spørgsmål. 

 
Bestyrelsens øvrige deltagere: 
Oplever det samme som formanden 
Ønske om flere møder 
Stort engagement 
Godt initiativ 

 
Carsten: 

• Oplevede at der var god rygvind på de næste skridt: Rigtig godt skridt i den videre 
proces med styrket samarbejde med forældre. 

• Det var vellykket og satte en ny aktualitet på dagsordenen omkring kontaktforæl-
drene havende en betydningsfuld rolle/opgave. 

 
Opsamling: 

• Ledelsens sammenfatter de skriftlige tilbagemeldinger, der er udformet i gruppear-
bejdet, så der kan arbejdes videre med det indhold. 

• De noter der fra ledelsen blev nedskrevet, vil ligeledes indgå i det videre materiale. 
• Bestyrelsen bliver løbende orienteret om næste skridt. 

 

3. Orientering 

Ledelsen/Carsten: 
• Vi er i gang med at få aktiveret GPV til at hjælpe os med opstillingen 12.marts 2020 

– årsmøde. 
• Vi inviterer alle de andre skolers skoleledere og skolebestyrelsesformænd, da der 

har vist sig stor interesse for arrangementet – både grundet form og indhold. 
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• Vi har afholdt skolebesøg/læringsbesøg fredag 21.2.20, hvor vi havde besøg af de 
to naboskoler og centrale personer fra forvaltningen. Emnet var elevstyret og elev-
centreret skole-hjemsamtale.  

• Vi fik god feedback. 
• Fagfordelingsproces er nu påbegyndt og er et længerevarende forløb, der forven-

tes at forløbe frem til starten af juni. 
• Vi har haft en sag i kantinen, hvor der er nogle børn der er blevet vist ud i skolegår-

den på strømpesokker. Det er på ingen måde acceptabelt og vil ikke finde sted 
igen. Vi vil derudover som skole sammen med kantinepersonalet se på, hvordan vi 
kan arbejde med en struktur, hvor vi kan få vores struktur styrket. 

• Skolens ledelse var på seminar, hvor 5 af vores elever var med og blev interviewet. 
 

Medlem/Ole Michael: Integrationsrådet var på tur i Odense/Vollsmose, hvor der bliver 
arbejdet med integration og hvordan man kan gøre sig erfaringer med at indrette mil-
jøer i inddragende processer, så dem der skal bruge rammerne, også er med til at ind-
virke på udforming. Inspiration ift praksisforsøg. 

 
Medlem/Anders S.: Spørgsmål til om nationale test her fra skolen er blevet gjort frivil-
lige og hvordan Bagsværd Skole stiller sig. Det er der ikke en endelig melding ude om 
endnu. 

 
Elevråd/Nanna og Frida: 
• God gallafest – netop afviklet. 
• Næste elevråd bliver midten af marts. 
• Der har været fælles elevrådsmøde, hvor der blev talt om prisstigningen i kommu-

nens kantiner, DSE/elevvenlig kommune og hvad det er, der blev drøftet aktivitets-
bånd – særligt på de ældste årgange, skal besøge Buddinge og se nærmere på de-
res praksisforsøg, Unicef og Gladsaxe samarbejder med fokus på at skabe en bør-
nevenlig kommune – særligt enghavegård skole arbejder med det. 

 
Formand/Anders: 
Skolerådsmøde 25.2.20 – var ude på Enghavegård Skole, så også på den opkøbte Blå-
gård-grund. Så hvordan Enghavegård arbejder med mere åbne læringsmiljøer. BUU 
meddelte, at der til næste skoleår 20/21 er 3 klasser til Bagsværd Skole. Der er sendt 
invitation ud til Skolebestyrelsens årsmøde. 

 

4. Retningslinjer for brug af digitale devices 

Tilbagemeldinger på udkastet fra skolens personale: 

Udkast har været behandlet på henholdsvis årgangskoordinatormøde for medarbejdere og i 
MED-udvalg for medarbejdere og ledelse. 

Udkast mangler fortsat at blive behandlet i alle elevråd på skolen. 
 

Der er fra medarbejderside tilfredshed med udkastet med enkelte rettelser ønsket sprogligt, 
hvilket er blevet tilrettet. 

 
Arbejdsgruppen mødes igen og viderebehandler udkast. 
Endeligt udkast til skal behandles fortsat behandles på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

5. Drøftelse af retningslinjer for udrulning af iPads i 0.klasserne 
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Helene fremlægger overvejelserne fra 0.årgangs ønske om ikke at udlevere IPads til eleverne, 
som de kan få med hjem – at IPads som udgangspunkt bliver opbevaret i skolen. 

 
Bestyrelsen drøfter muligheder og måder at starte med en langsom og mere kvalificeret op-
start og indføring. 
Vigtigt med tydelig orientering fra start. 
Hvordan henter vi erfaringer og viden om hvad der virker og hvad der ikke har den ønskede ef-
fekt. 
Hvordan kan vi som skole blive mere tydelige og hjælpe til klarere retningslinjer. 
Vigtigt at være klar på hvorfor, hvornår og hvordan. 

 
Opsamling: 
Team 0 – der udformes en konkret plan for udfoldelsen af brugen af IPads på 0.årgang. Helene 
og Rikke præsenterer for bestyrelsen. 
Bestyrelsen bakker op om senere udrulning af IPads, samt at vi ikke sender IPads med hjem. 

 

6. Proces omkring Medarbejderundersøgelsen 2019  

Carsten gennemgår kort skolens foreløbige proces med medarbejderundersøgelsen 2019 samt 
udvalgt data – vi er godt i gang og godt på vej. 

 
Bestyrelsen drøfter: 
Det ser ud til, at der er gode resultater og en god proces. 
Kunne der være en idé i at se på medarbejderundersøgelsen sammen med børnenes trivselsun-
dersøgelse. 
Der drøftes perspektiver på arbejdet med børn der kæmper/udadreagerende børn. 

 

7. Opfølgning på punktet vedr. fravær 

Carsten gennemgår nøgletal omkring antal elever der starter og stopper på årgange. 
Bestyrelsen spørger ind til tal og tendenser. 
Bestyrelsen drøfter forhold omkring fravær, hvor det også har betydning for elevernes faglige 
udbytte. 

 

8. Overgange på Bagsværd Skole (30 min)  

Rikke præsenterer kort eksempler på overgange fra indskoling til mellemtrin og fra mellemtrin 
til udskoling. Vi har enkeltstående tiltag i gang, men mangler en systematik og flere kontinuer-
lige tiltag. 
 
Indspark: 
Bedre kommunikation ud til forældre og rettidigt ift overgange – særligt fra indskoling til mel-
lemtrin. 
Vigtigt med tydelig retning og valg af tiltag og pædagogiske beslutninger. 
Ønske om at overgangen til klubben er bedre til at fastholde og motivere børnene til pædago-
giske fællesskaber. 
Er der for store forskelle på hvordan en afdeling former sig? Det opleves meget forskelligt fra 
årgang til årgang i udskolingen. 
Kan vi få mere voksenkontinuitet. 
Hvordan kan vi opbygge og skabe meningsfulde processer, hvor vi sikrer brobygning på tværs af 
afdelinger. 
Relationens betydning – kan man have en kendt voksen med i overgangen? 
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Kan vi tænke i andre konstellationer og anden organisering end den deling vi har nu? 
Vi skal huske, at der på skolen bliver gjort meget godt for overgange og at vi ikke tænker, at der 
mangler en masse. 
Den røde tråd er vigtig. 

 

9. Status fra styregruppen vedr. nye læringsmiljøer på Bagsværd Skole  

Udsat 
 

10. Eventuelt  

Der blev spurgt ind til det videre arbejde med trivselsundersøgelse 2019. Punktet tages op på 
et senere møde. 

 
 

11. Kommende punkter 
 
• Opfølgning på trivselsundersøgelse 2019, april 2020 
• Fællesskaber 

Overgange m særligt fokus på indskoling-mellemtrin og mellemtrin-udskoling, genbesøge
 
 
 
 
 


