
 

Bagsværd Skole 
Bagsværd Hovedgade 60, 2880 Bagsværd 
Telefon: 39 57 31 00 
E-mail: bagsvaerd@gladsaxe.dk 
 

 
Skolebestyrelsesmøde på teams 
 
Referat 
Tirsdag d. 16.3.21 kl. 18.00 - 21.00 
Mødeleder: Emil Møller Marker 
 
Til stede: Anders Ahle, Puk Kantsø Harboe, Emil Møller Marker, Anders Søhoel, Diana Godarzi, Ole 
Michael Hansen, Anne Hedegaard Nielsen, Lukas Folkenberg, Kira Philipsen, Helle Harrington Salo-
monsen, Carsten Bott og Rikke Holsteen 
 
Afbud: Andrea Juul Schweittz 
 
Dagsorden godkendt 
 
Nyt fra 
Skolelederen 
5.årgang havde første dag tilbage mandag, i dag tirsdag har vi budt velkommen til vores 9.klasser 
og de næste tre dage, vil 6.-, 7.- og 8.årgang være tilbage. 
Dejligt at have alle tilbage – også selvom det for nu er i en meget bgrænset form. 
 
Vi har suppleret vores optegninger på udearelaerne med koordinatsystem. 
 
Fag- og opgavefordeling er begyndt for skoleåret 21/22. Det er den proces der slutvis rammesætter 
hvilke opgaver alle skolens medarbejdere skal varetage skoleåret 21/22 og på hvilke årgange de 
skal være forankret. 
Det er en inddragende proces, hvor medarbejderne er med til at forme de endelige beslutninger 
som ledelsen træffer. 
Når fagfordelingen er på plads præsenteres den også for skolebestyrelsen, så der dér er orienteret 
om det kommende skoleår. 
Den endelige fagfordeling forventes færdig i slutningen af maj 2021. 
 
De medarbejdere der fortsat arbejder hjemmefra har fået en lidt større åbning til at benytte skolen 
til forberedelse eller online-undervise, for at tilbyde de bedst mulige arbejdsforhold for alle. 
 
Rie Borre Larsen/mellemtrinsleder + skoleklub stopper 1.april 2021, da hun tiltræder stillingen som 
souschef på Brøndby Strand Skole. For den kommende periode frem til sommerferien vil den eksi-
sterende ledelse varetage den samlede ledelsesopgave og det bliver således souschef Rikke Hol-
steen og faglig leder Lisbeth Kragh Jensen, der varetager 4. og 5. årgang og skoleklub, mens faglig 
leder Claus Simonsen får ansvaret for 6. årgang. Den ledige stilling forventes besat pr. 1.8., 2021. 
 
Formanden 
BUU:  
Der er på BUU’s martsmøde truffet beslutning om, at referaterne fra skolebestyrelsesmøderne skal 
fremsendes til skolebestyrelsens godkendelse senest 2 dage efter mødets afholdelse. Derefter skal 
medlemmerne godkende referatet senest 2 dage, hvorefter referatet lægge spå skolens hjemme-
side. Vi skal på den baggrund have tilrettet vores lokale forretningsorden. 
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I den kommende tid skal der i alt ansættes 10 nye inklusionslærere/co-teachere på kommunalt 
plan, hvorefter de fordeles ud på skolerne. På Bagsværd skole starter Camilla Vognsen, hvilket vil 
betyde, at vi fra 1.april har to inklusionslærere/co-teachere ansat på Bagsværd Skole. 
Formanden spurgte til status på indskrivning. 
Souschef Rikke Holsteen svarer: Vi har 3 fulde klasser med 26 i hver klasse, 78 i alt. 
Vi har mange familier, der har ønsket Bagsværd skole, der har fået afslag.  
Deriblandt også en gruppe famiier med søskendefordel, men ikke garanti. 
 
Eleverne 
Har ikke haft et elevrådsmøde siden sidste SB-møde. 
Det er rigtig dejligt at være tilbage på skolen en dag om ugen. 
Det er bedre, at UUV er organiseret sidst på dagen. 
 
Rikke supplerer: Det lille elevråd startes op her i foråret, hvor valgproces gennemføres i klasserne 
og årets første lille elevrådsmøde afholdes online. 
 
 
1. 
Status på corona 
v. Carsten 
 
Fortsat hård stringens ift skærpede retningslinjer. Vi oplever til tider, at der er kan være mere lem-
pelige udmeldinger fra familiernes egne læger ift hvordan man bør forholde sig. Men helt generelt 
er alle familier, børn og ansatte rigtigt dygtige til at overholde alle gældende retningslinjer på Bags-
værd Skole. 
 
Børnene og de voksne er fortsat opdelt i klynger og dermed opdelt. 
 
Det går generelt godt med, at medarbejdere og ledere efterlever at blive testet 2 gange ugentligt. 
 
Vi har haft rimeligt brug af vores eget testcenter de sidste par uger, hvor der har været åbent på 
egen skole – der har ikke været nogen smittede af de testede i eget testcenter. 
 
Vi har haft et enkelt incidenstilfælde siden sidste SB-møde, hvilket var hurtigt afgrænset til én 
klasse. 
 
Der var i sidste uge et så højt incidenstal på Mørkhøj Skole, at Styrelsen for patientsikkerhed vurde-
rede, at skolen skulle lukke ned og alle børn og ansatte er dermed sendt hjem til test. 
 
Hos os er der zoneopdeling udenfor for indskolingen og fuld opdeling og klyngeadskillelse også 
udenfor, hvor børn kan lege inden for klyngerne, men ikke på tværs – det gælder også for de 
voksne. 
 
Ønske om at tænke i nye tiltag og aktiviterer på udearealerne, da børnene fortsat skal være mest 
muligt ude og med store begrænsninger i mulige aktiviteter. 
 
De skærpede retningslinjer i tilfælde af symptomer er, at vi anbefaler at blive testet og det er et 
krav, at barnet skal have været 48 timer symptomfri, inden barnet kan komme tilbage i skolen. 
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2. 
Kantinen på Bagsværd Skole  
v. Louise Schaleck, leder af SKOTS (Skolernes kantiner og teknisk service) 
Salgstal, økologisk profil, bæredygtighed, nuværende og fremtidig organisering 
 
Se bilag 
 
Kommentarer og drøftelse i forbindelse med oplæg: 

• Vigtigt at have fokus på elevstemmen og børnenes tilbagemeldinger på madoplevelsen. 
• Tilbagemelding fra bestyrelsen efter åbning (ud fra et skoleperspektiv): godt med udbring-

ning ud til klasserne og meldingerne om at maden er god. 
• Bestillingssystemet virker godt (hjemmefra). 
• Idéer til at arbejde brobyggende mellem kantine og hjem ift madmod – hvordan kunne det 

gøres? 
• Der bliver handlet økonomisk og miljøvenligt bevidst i forhold til embelage. 
• Menuplanerne tilstræber en variation af kendt, nyt og anderledes. 
• Kantinen har økonomi/ressourer til at betjene 25% af den samlede skole. Køkkenet har ikke 

kapacitet til mere end max 30-35% ad den samlede skole. 
• Kantinedrift må meget gerne kobles på fag og læringsforløb 
• Vil være godt med et forældresamarbejde også ind i kantinedriften 
• Ville være godt med billeder af maden, er det en mulighed? 

Louise svarer, at det arbejdes der på. 
 
 
3. 
Drift og Budget 2021 (o, d, b) 25 min 
Oplæg v. Anne Offerlin Larsen og budgetudvalget 
 
Budget 2021 blev gennemgået. 
Bestyrelsen spurgte ind til puljer og mulige prioriteringer blev drøftet. 
Regnskab 2020 og Budget 2021 vedtaget. 
 
 
4. 
Årsmøde 2021  
Årsmøde 20.april 2021 kl.17.00 -18.00, derefter 2 timers bestyrelsesmøde kl.18.00 – 20.00 
Årsmødet vil blive holdt online og vi håber dermed, at det kan medvirke til et højere deltagerantal. 
 
Program: 
Læringspointer fra coronaskolen, muligheder og vilkår fremadrettet 
Læringsmiljøer, status og orientering på udviklingsprojekter 
Beretning, både formand og elevråd 
 
Arbejdsgruppe nedsat: Carsten og Anders A. 
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5. 
Retningslinjer for digital adfærd (o, d, b) 30 min 
Status på arbejdet 
v. Rikke Holsteen 
 
Se bilag 
 
Få rettelser/tilføjelser og derudover godkendt. 
Processes videre på skolen ud i MED-udvalg og på årgangene samt i elevråd. 
Sendes derefter ud til skolens forældre og medarbejdere. 
 
 
6. 
Eventuelt 
Spørgsmål til legegrupper: Kan skolen på nuværende tidspunkt (med corona) bistå med legegrup-
per og lignende? Nej. Den sundhedsfaglige anbefaling er fortsat, at skolen ikke kan medvirke til 
dannelse af private aktivitetsgrupper. Dog er behovet for sådanne måske også mindre nu, hvor alle 
de mindre børn for længst er tilbage i skolerne og de større børn jo også så småt er på vej tilbage. 
 
Kommende punkter: 
Gennemgang af læringsmiljø-indsatser og prioriteringer samt aktualisering af indsatser. 


