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Skolebestyrelsesmøde via Skype  
15. april 2020, kl. 18.00 – 20.00  
 
Til stede: Frida, Nanna, Helene, Puk, Anders A., Anders S., Ole Michael, Emil, Anne, Lena, Carsten og 
Rikke 
Afbud: Helle 
 
Godkendelse af dagsorden  
Anders A. og Carsten indstiller til at pkt.2 udskydes til et kommende møde grundet den aktuelle situ-
ation.  
Dagsorden godkendt med ovenstående ændring. 
 
Godkendelse af referater fra møderne 26.2. og 25.3. - vedlægges  
Vi havde nogle tekniske vanskeligheder med at få alle på og derfor fik vi ikke reelt spurgt til om der 
var kommentarer til fremsendte referater. Begge referater godkendes med det forbehold, at der 
ikke efterfølgende ønskes præciseringer eller rettelser – disse skal i så fald meddeles til Rikke forud 
for mødet d. 22.4. 
 
Orientering fra  
 
Skoleleder:  
Vores forespørgsel om mulighederne for at få fremrykket de berammede renoveringsarbejder af 
henholdsvis udeareal ved indskolingen og parkeringspladsen er afvist af Ejendomscentret under 
henvisning til, at begge enterpriser er i udbud. Med skolernes gradvise genåbning pr. 15.4. har det 
vist sig at være gunstigt for Bagsværd Skole. 
 
Elever: 
Nanna:  6.-9.årgang oplever sig overset og glemt i den nye model, hvor lærere fra udskolingen skal 
være en del af undervisningen af 0. – 5. årgang. 
Før genåbningen var der tid til feedback, aktiv fjernundervisning, opfølgning og relationsarbejde – 
det har der ikke været efter genåbningen. Især 9.årgang oplever, at der fremefter er begrænset un-
dervisning pga tiden hvor underviserne skal varetage opgaver på 0.-5.årgang og at det bliver selv-
studie mere end aktiv fjernundervisning. 9.årgang er bekymrede for hvordan de skal lykkes med at 
kvalificere deres årskarakterer (i stedet for prøver), når der ikke er kontakt med lærerne. 
Nanna udtrykker stor bekymring for de sårbare elever, der i den nye form har det meget svært og 
bliver ekstra sårbare. 
Der er på 9.årgang hørt om eksempel fra en anden skole, hvor 9.klasseslærerne er friholdt andre 
opgaver på skolen, så de kan hellige sig 9.klasserne og deres afslutning i grundskolen. 
9.klasserne oplever sig nedprioriteret nu hvor de ikke skal til prøver. 
 
Carsten kommenterer:  
Beslutningen om den nuværende model for genåbningen bekymrer også Carsten i forhold til den 
betydning det har for de ældste – ikke mindst 9.klassernes afslutning i grundskolen. 
Men det er den ramme, der er sat for nuværende. 
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For at undervisnigsbåndet for 0. -5. årgang kan fungere kræver det, at vi anvender samtlige lærer-
resurser på Bagsværd Skole. 
Men vi vil selvfølgelig se på andre modeller i den første tid efter genåbningen.  
Der skrives ud til elever og forældre hurtigst muligt.. 
 
Lærerne udtrykker også bekymring for den manglende tid til aktiv fjernundervisning på 9.årgang. 
Bestyrelsen afventer hvad der vil ske den næste uges tid, og hvis der ikke er aktive tiltag til forbed-
ringer og ændringer, vil der blive taget nye initiativer og skridt fra bestyrelsens side. 
Det blev derfor besluttet, at der afholdes ekstraordinært skolebestyrelsesmøde onsdag 22. april, 
kl.19.00 – 20.00. 
 
Carsten sender statusinformation ud til forældre, elever og medarbejdere på 6.-9.årgang og en 
særskilt kommunikation til 9.årgang snarest. 
 
1.  
Genåbning af Bagsværd Skole (o, d) 25 min  
Orientering om, hvordan dagen i dag er forløbet og de kommende dages organiseringer og udfor- 
dringer i forbindelse med den gradvise gen-åbning af Bagsværd Skole. Herefter drøftelse. 
v. ledelsen  
 
Carsten fortæller om den meget omfattende opgave, det har været og er at genåbne Bagsværd 
Skole. 
Der har været stor velvillighed og initiativ til at få startet godt op – det har båret frugt. En stor tak 
til alle medarbejdere for den indsats indtil nu. Der er skruet markant op for rengøringskravene og 
derved også for opgaven. Det samarbejder vi godt med ISG om. Der er indtil nu leveret et tilfreds-
stillende niveau. 
Forud for hovedrengøringen inden åbning, har skolens egne medarbejdere gjort en stor indsats 
med oprydning og sortering. 
 
Der er midlertidigt en ny kategori i forbindelse med fraværsregistrering ita at familier holder børn 
hjemme grundet Corona, risikosygdom osv. 
Vi har stort fremmøde fra vores første 0.- og 1.klasser i dag (onsdag 15.4.20), og det har været en 
samlet set rigtig god dag. 
Vi tilstræber at bruge uderummet mest muligt. Har blandt andet indkøbt 600 udendørs puder til 
brug i udendørs læringsrummet, indkøbt flere materialer til udendørs brug og lignende. 
Vi har valgt ikke at optegne udearealerne, for at skabe mest muligt fleksibelt brug af udearealerne. 
Mødezoner og form arbejder vi indtil videre med, men ser på, om der er behov for tilpasninger, der 
kunne være gavnlige også her. 
 
Stor ros til skolens opstart og kommunikationsform og mængde, der har været med til at give ro på 
ud i mange hjem. 
 
Der kunne godt ønskes mere kommunikation om SFO-tilbud hen over den næste periode. 
 
Helene supplerer og kommenterer på 1.dag på 0.årgang: Det har været en god dag, hvor der har 
været styr på dagen. Der kvitteres for ledelsens håndtering og forældrenes opbakning – både i ind-
stilling og i forhold til børnenes parathed. 
 
Rikke supplerer: Det har været en god dag, hvor der har været god energi, gejst og ikke mindst god 
struktur igennem dagen. Dygtige voksne gennem dagen. 
 
En samlet bestyrelse kommenterer afslutningsvis: At der er flere forhold som vi kan lære af og få 
mere viden om effekt og metode, fx udemiljøer, bevægelse i hverdagen og i fagene, læring i små 
grupper, relationens betydning for børnenes læring. 
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2.  
Forslag til proces omkring de årlige trivselsmålinger (o, d, b) 30 min  
Der fremlægges et forslag til en fast proces for de årlige trivselsmålinger, så elevernes besva- relser 
indgår i en tilbagevendende fast struktur, så den bedste opfølgning sikres. 
v. ledelsen  
 
Udsat. 
 
3.  
Valg til skolebestyrelsen 2020 (o, d, b) 15 min  
Forslag til justeret plan for valghandlingen. 
Grundet Corona-krisen er den oprindelige tidsplan for valghandlingen suspenderet indtil vi- dere. Vi 
skal derfor have drøftet og vedtaget et alternativ. 
v. ledelsen og formand Anders Ahle  
 
På baggrund af den fremsatte henstilling til skolerne om at valghandlingen skubbes til efteråret i 
skoleåret 20/21. 
Carsten forslår, at han fremlægger et oplæg til en procesplan på næstkommende bestyrelsesmøde, 
som bestyrelsen kan tage udgangspunkt i. 
Det blev besluttet. 
3 på valg: Lena, Ole Michael og Emil. 
 
4.  
Næste møde i skolebestyrelsen foreslås til at ligge 28. april – via Skype. (d, b) 5 min  
Vi havde oprindeligt et møde i kalenderen d. 20.4., men grundet den nye, midlertidige møde- struk-
tur foreslås dette møde flyttet til 28. april, kl. 18.00 – 20.00. 
Foreløbig indkaldelse er allerede udsendt. 
v. formand Anders Ahle  
 
Vi ændrer platform til Microsoft teams. 
Møde 28.4.20 er besluttet. 
 
5.  
Eventuelt  
Intet
 
 
 
 


