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Skolebestyrelsesmøde 
2.juni 2020 kl.18-20 
Afholdt via Teams 
 
Referat 
 

Godkendelse af referat fra sidste møde, samt godkendelse af dagsorden  
Dagsorden og referat godkendt 

 

Orientering 

Skoleleder: 

• 3.årgang er i juni måned på Fortet/klub fortet, hvor de både har skole- og SFO-tid. 
• Det går samlet set rigtig godt, men vi kan have lidt udfordringer mandag morgen, 

grundet ubudne gæster i weekenden. Det ser vi på. 
• Vi slår 2 fuldtidsstillinger op i indskolingen og 2 fuldtidsstillinger i udskolingen. Der 

er opslag ude nu. Samtaler afholdes i juni. 
• Sidste skoledag for 9.klasserne/karameldag vil blive 23.juni 2020 
• Vi vil efter 8.juni finde ud af, hvordan vi afholder sidste skoledag for alle. 

Formand:  

• Skolebestyrelsens skriv til BUU er der blevet kort kvitteret for, men ellers har der 
indtil nu ikke været yderligere tilbagemelding. 

• Opmærkomhed på at det ser ud til, at der muligvis vil blive set på dyrehold i næste 
budgetår. 

• Formanden opfordrer til at sommermiddagen rykkes til den anden side af sommerfe-
rien efter det forskudte valg er afviklet. Besluttet. 

• Fastholde at mødet 18.juni vil være et ordinært møde på 2 timers varighed. Beslut-
tet.  

Elever: 

• 9.klasserne har fokus på den sidste måned med alt hvad det indeholder. 
• På 9.årgang fokus på at få det sidste ud af den resterende skoletid ift årskarakte-

rerne. 
• 9.klasserne er glade for at være tilbage på skolen. 
• 9.klasserne får i år et ekstra stort budget, så de kan få en særlig dag uden mange 

flere benspænd. 
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Øvrige:  

• Anders A. kvitterede for en rigtig god opstart for de nye 0.klasser, hvor han oplevede 
mange glade børn og forældre, god stemning og dejligt meget solskin J 

 

1. 
Status på nødundervisningen og modtagelse af de nye 0. klasser. (O, D) 20 min  
Vi tager en runde vedr. oplevelser af coronaskolen  

Der blev taget en runde med alle bestyrelsesmedlemmers oplevelse. Noter er at finde i andet 
bilag. 

Kort drøftelse i bestyrelsen efterfølgende. 

Anden del af punktet: modtagelse af nye 0.klasser blev ikke taget. 

 

2. 
Fremlæggelse af budget (O, B) 30 min 
Budgetudvalget fremlægger budget for 2020/2021 
Administrativ leder Anne Offerlin Larsen deltager ved dette punkt. Se bilag  

Anne gennemgår budget, drift. 

CB fremhæver: Vi ønsker at videreudvikle og optimere PLC/pædagogisk læringscenter, 
hvor det skal indeholde langt mere end ”blot” bibliotek, men også makersspace, skramlo-
tek, kreative processer osv. 

Derfor er dette også prioriteret i budgettet. 

Fagudvalgenes budgetposter er videreført fra 2019, alene for at vi som skole/ledelse kan 
kvalificere yderligere, hvad det fremtidige behov er, og om posterne er retteligt fordelt. 

Opmærksomhed på at tillægget til eleverne der er aktive deltagere på sportscollege er stop-
pet 100% fra og med 2020. 

De penge, der nu ikke bruges til dette, ligger under personalelønudgifter, da de også dérfra 
er trukket i første omgang. 

For nu, er pengene holdt tilbage indtil vi finder ud af, hvad de i stedet skal understøtte. 

Dette bunder blandt andet i perspektivet: Lige muligheder for alle. 

Spørgsmål til hvorfor vi prioriterer så store midler til digitalt hardware, hvorfor så stort et 
budget fra det ene år til det næste? 
Der er tid til udskiftning af mange devices såsom smartboards og lignende på skolen samt et 
også fremadrettet behov for og ønske om at udvide vores teknologiske devices. 

Didaktisk forudser vi også, at der bliver et voksende behov for flere digitale værktøjer – ikke 
til den enkelte, men som vi er fælles om på skolen. 
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Skolen sorterer under VIA, teknisk afdeling i kommunen, centralt placeret. 

Spørgsmål til praksis om skolens betaling af sportscollege: hvorfor er det ikke SB´s mandat, 
at måtte økonomisk prioritere dette? 
Fordi det er i modstrid med de gældende retningslinjer for lige muligheder for alle. 

Spørgsmål til budget til særlige indsatser, hvorfor figurerer det ikke? 
Fordi de midler er forankret i undervisningsbudgettet. 

Er budgetmodellens regulering ift lønmidler fuldt implementeret? 
Nej, vi mangler fortsat næste års budget med den videre regulering. 

Når der tales differencieret undervisning, mangler der så ikke noget til dem der har brug for 
mere, for at stå på tæer? 
Drøftelse omkring dette. 

Det er væsentligt at understrege, at brugerbetaling til sportcollege ikke er kommunalt til-
ladt, og derfor ikke er en mulighed for Bagsværd Skole at vælge/benytte sig af. 

 

3. 
Trivselsmålinger på Bagsværd Skole (O, D, B) 30 min 
Fremlæggelse af model for, hvordan vi kan få skabt en fast struktur og opfølgning på triv-
selsmålingerne, som afholdes årligt. 
v. souschef Rikke Holsteen 
Se bilag  

Drøftelse af procesplan 

En vigtig pointe, at data kommer hurtigst muligt ud at gå i praksis – altså bliver omsat til 
konkrete tiltag. 

Data skal hurtigst muligt ud på årgangene og behandles/arbejdes med. 

Den udvalgte data i afdelingerne skal behandles sideløbende og/efter efterfølgende. 

Med regulering af opstartstidspunkt for årgangenes arbejde er procesplanen godkendt. 
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4. 
Læringspointer fra coronaskolen, actionpoints (O, D) 20 min  
Hvad tager vi med videre i udviklingen af Bagsværd Skole? v. skoleleder Carsten Bott  

Hvordan, hvad og hvorfor? Vigtige parametre når vi evaluerer og reflekterer over hvad vi 
har lært og hvad vi også efter coronatiden vil fortsætte med. 

Vi har lært meget af mindre hold, andre måder at skulle arbejde med undervisning og læ-
ring på, andre møder at mødes på, en skole hvor aflevering er sket væk fra læringsrummet, 
udeskole: Hvad har det tilbudt?  

Vi er meget opmærksomme på, at der med al tydelighed er større grad af elevtrivsel, langt 
færre konflikter og andre lignende parametre der fortæller os om noget af det der handler 
om elevtrivsel. 

Vi er blevet mere opmærksomme på vores kommunikation: Både i form, mængde og ind-
hold. 

Denne nye læring om hvordan vi ”laver skole” ønskes præsenteret på et kommende skolebe-
styrelsesmøde. 

Det vil være en godt at få det talt om i sammenhæng med de aktuelle større indsatser på 
skolen, fx Synlig læring, skolen for alle, teknologiforståelse, fremtidige læringsmiljøer og 
flere. 

Skolebestyrelsen har opfordret til, at erfaringerne gjort her i Coronatiden bliver behandlet 
også i BUU. 

Se vedlagte bilag 

 

5. Evt.  

Kommende møder: 
Næste SB-møde 18.juni kl.18-20 uden sommermiddag. 
 
 
 
 
 
 
 


