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Skolebestyrelsesmøde via Teams 
22. april 2020, kl. 19.00 – 20.00  
 
Til stede: Frida, Nanna, Helene, Anders A., Anders S., Ole Michael, Emil, Anne, Lena, Helle, Carsten 
og Rikke 
Afbud: Puk 
 
 
1. 
Orientering om genåbningen 
Første erfaringer 
Mønster i elevernes fremmøde 
Justeringer ift personale 
Kommunikation 
Ønsker og overvejelse ift den nære fremtid 
v. ledelsen 
 
Kort om opstart, Carsten: 
Samlet set går det godt. Alle er kommet godt fra start og vi efterlever naturligvis de ud-
stukne retningslinjer. 
Der har været fælles linje og samarbejde om at få skolen godt fra start med stor paratvillig-
hed og omstillingsparathed fra alle medarbejdere. 
Mange tilbagemeldinger fra trygge og glade forældre. 
 
Vi er godt tilfredse med rengøringen efter genåbning. 
 
Vi er opmærksomme på, at vi kan få et problem med indtørrede hænder – hos børn og 
voksne – det er ikke tilfældet endnu.  
Vi har været i dialog med forvaltningen omkring hvilken sæbe vi benytter.  
 
Vi oplever i stor grad, at der er god trivsel hos børnene fra start og fortsat. Vi har brugt tid 
på at få skabt velfordelte børnegrupper. 
Få forældrehenvendelser vedrørende bekymringer. 
 
Vi samarbejder tæt med de andre skoler (på ledelsesniveau) om måden at arbejde med 
denne genåbning på – vi deler gerne viden og bruger hinandens gode idéer. 
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Fremmøde i skoletiden for de tre første dage var: 
0.årgang: 80% 
1.årgang  83% 
2.årgang 91% 
3.årgang 87% 
4.årgang 95% 
5.årgang 100% 
 
For SFO´s vedkommende har der været cirka 40% dækning. 
Skoleklub bruges meget lidt. 
Vi er opmærksomme på, at der ifølge besvarelserne fra forældrene er et stigende behov 
for pasning – særligt i SFO. 
Der vil være en forventet stigning md pasningsbehov i SFO. 
 
Vi har nu kunne ændre vores prioritering og brug af skolens ressourcer så udskolingslæ-
rerne fra 9.årgang nu er ude af undervisningen i indskolingen og vi kan reducere de øvrige 
udskolingslærere fra de øvrige årgange, delvist. 
 
Der kommer fra fredag 24.4.20 et ugentligt informationsbrev til udskolingen. 
 
Nanna og Frida: 
På 9.årgang er alle glade for at have deres undervisere tilbage. 
Der er fast ramme og struktur for skoledagen kl.8-15. 
Der arbejdes også i de små fag. 
Underviserne prioriterer også det sociale fællesskab. 
 
Nanna og Frida har ikke talt med de andre årgange, men har gennem andre kun hørt godt. 
 
Helle og Helene: 
Der er fortsat rigtig god energi og stemning og stor glæde ved at være tilbage – det er me-
get tydeligt hos børnene. 
 
Fagligt er den første tid præget af opsamling og genopfriske fagfaglige emner og læring. 
Dagen er kortet, der er meget aktivitet udenfor og der er udvidede procedurer, der altsam-
men betyder, at tiden er kortere samlet set – men det er for tidligt at sige noget mere ind-
gående om det. 
 
Der er blevet spurgt til, om vi som skole kan give meldinger til forældre i en given gruppe, 
hvor der måtte være et barn eller voksen, der bliver syg med Covid-19. 
Grundet GDPR er det ikke rent ligetil. Vi har undersøgt og i dag fået svar på, hvordan vi for-
holder os til melding ud om smittede Covid-19 børn og voksne. 
Carsten sender information ud til skolebestyrelsen om dette samt den samlede forældre-
gruppe. 
 
Alle forældrevalgte: 
Stor ros til skolen for indsatsen og hvad der virker som én af de bedste genåbninger. 
 
Ole Michael: 
Bekymring for de svage børn og familier. Har vi fokus nok på dem. 
Kan vi i denne tid både imødekomme alle? 
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Carsten svarer: Vi har på alle årgange stor opmærksomhed på de svage børn og familier, og 
de familier der er hjemme pt er vi i regelmæssig kontakt med. 
Vi har altid en udfordring ved at der altid skal tages valg og aldrig ”er nok”. 
 
Helene kommenterer: Generelt er vi opmærksomme også på de børn, der er hos os, men 
som er sårbare – Det kræver også faglige pædagogiske kompetencer (lærere og pædago-
ger ift vikarer). 
 
Spørger til reglerne for, hvornår børn kan/må komme i skole, både ifm Covid-19 og anden 
sygdom: 
Svar: Et barn må først komme i skole 48 timer efter første dag rask. 
 
Carsten var inviteret på BUU mandag 21.4.20, for sammen med Søborg skoles skoleleder 
Johan Rønne, at give et blik på, hvordan genåbningen er forløbet. 
 
Anders Ahle: 
Stor succesfuld skoleåbning/genåbning. 
Hurtig reaktion på de bekymringer, som udskolingens elever udtrykte, og det de havde be-
hov for – det er blevet lyttet til og handlet. 
God og relevant kommunikation. Meget værdifuldt i en tid som denne. 
 
Anders Ahle spørger bestyrelsen: Skal vi som forældrevalgte i skolebestyrelsen give tydeligt 
udtryk for, hvor tilfredse man er med skolens håndtering af denne genåbning. 
Anders kontakter Anne med henblik på at få udarbejdet et skriv. 
 
Anders Ahle fortæller: 
Han har været i kontakt med de øvrige skolers bestyrelsesforpersoner om genåbningen. 
Det har på tværs af skolerne været mange af de samme oplevelser og alle er godt på vej. 
 
Nanna og Frida: 
Har indkaldt fælleselevrådet til at idéudveksle på tværs af skolerne også den vej. 
 
Nanna og Frida er i gang med at nedsætte et udvalg, hvor der er bred repræsentation fra 
9.årgang. Carsten og Claus er med udvalget. 
Carsten kommenterer: 
Det er af betydning, at vi kan lave en stærk og værdifuld afslutning også for denne årgang 
trods tidens begrænsninger. 
Anne kommenterer: 
Vi skal huske at sidste skoledag er en festlig dag for alle – det må vi gerne arbejde på. 
 
2. 
Henvendelse til BUU fra et medlem i skolebestyrelsen 
Orientering 
v. formanden 
 
Michael havde sendt en mail til BUU, der kunne opfattes som værende på baggrund af 
drøftelser i Bagsværd skoles skolebestyrelse. Da bestyrelsen havde lavet en aftale med sko-
leledelsen om ikke at henvende sig til BUU, var det nødvendigt for Anders at præcisere 
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overfor BUU, at mailen ikke skal tages som udtryk for skolebestyrelsens holdning, hvilket 
han havde gjort.  
 
Michael oplyste at han som oplyst på sidste møde personligt har henvendt sig til det politi-
ske niveau med en anmodning om at sikre at også de største skolebørn får tilstrækkelig op-
mærksomhed selv om der bruges rigtig mange ressourcer på de mindste. 
Henvendelsen var i første omgang mundtlig med en klar og bekræftet oplysning om at hen-
vendelsen ikke skete på vegne af Bagsværd Skole. Efterfølgende blev henvendelsen efter 
anmodning sendt skriftligt og underskrevet med eget navn og henvisning til MIchaels frivil-
lige roller i Gladsaxe Kommune som Formand for 10- klassecentret, heldagsskolen og ung-
domsskolen (GXU), medlem af Skolerådet, Næstfmd Integrationsrådet og endelig medl. af 
Bagværd Skolebestyrelse. 
Michael beklager at henvendelsens afsender har været misforstået og tager dette til efter-
retning. 
 
Anders opfordrede til, at vi fremover ved henvendelser til det politiske niveau gør det sam-
let, da det vil stille os stærkest.  
Michael anførte at ethvert bestyrelsesmedlem naturligvis har ret til at bruge sine politiske 
kontakter, men at det naturligvis skal være tydeligt på hvis vegne man henvender sig.  
 
Der blev på mødet ikke taget stilling til mailens indhold, men alene at det kunne misforstås 
hvem der var afsender.   
 
 
3. 
Eventuelt 
 
Næste skolebestyrelsesmøde 28.4.20 
 
 
 
 
 
 


