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Skolebestyrelsesmøde via teams  
Referat 
 
Tirsdag d. 28. april 2020, kl. 18.00 – 20.00  
 
Til stede: Anders A, Anders S, Lena, Puk, Ole Michael, Emil, Anne, Helene, Helle, Carsten og Rikke 
 
Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
 
Godkendelse af referat fra mødet 15.4.20 
Godkendt 
 
Orientering fra  
 
Skoleleder: 
Lærerstuderende, 3.års studerende starter normalt op i deres praktik nu. Der er grundet den aktu-
elle situation behov for en justeret praktikperiode. Vores studerende for denne kommende periode 
er undervejs og vil indgå i den justerede skoleform. 
 
1. juni skal de nye 0.klasser starte op.  
Vi er derfor nu i gang med at overveje og forberede, hvordan vi skaber de bedste rammer for mod-
tagelsen af de nye 0.klasser. Det vil medføre en justering af vores nuværende organisering og vi 
overvejer derfor hvilke scenarier, der kunne være de bedste – både i forhold til at skabe de bedst 
tænkelige betingelser for de nye elever og at lave mindst muligt om i vores nuværende organise-
ring. 
Men det vil naturligvis være en justeret opstart, der ikke kan undgå at være påvirket af den aktuelle 
virkelighed. 
 
Formand 
Status på afsøgning af de andre skolers erfaring med opstart af 0.-5.årgang samt fjernundervisning 
af 6.-9.årgang. 
Der er samlet set god tilfredshed med skoleåbningerne på tværs. 
 
Elever  
Nanna og Frida kontaktede fælleselevrådet for at indhente erfaringer på tværs af skolerne. Det har 
været svært at få indhentet viden fra de andre elevråd. 
 
For udskolingen er der blevet startet nødundervisning op fra ugen efter genåbning – dette er til-
tænkt de unge der har særligt behov. 
 
Der spørges ind til om status på udskolingslærere i indskolingen? 
Carsten svarer: At der fortsat er et mindre antal lærere i et mindre timetal, der indgår i indskolin-
gens grupper. 
Overordnet oplever Nanna og Frida at niveauet igen er på det samme niveau som før genåbningen. 
 
Der er nedsat en tænketank bestående at elever fra 9. årgang og Carsten ift at planlægge en alter-
nativ afslutning for 9. årgang. Den forventes at holde første møde her i uge 18. 
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Øvrige  
Ole Michael: Oplevelse af at der ikke er nok indhold til hele dagen eller ugen – kan der være mere, 
som børnene kan arbejde med (eventuelt hjemme)? 
Carsten tager det med videre. 
 
 
1.  
Status på Bagsværd Skoles nødundervisning (o) 10 min  
Kort orientering om, hvordan nødundervisningen fungerer på samtlige klassetrin v. ledelsen  
 
Carsten orienterer: 
Vi har fortsat nogenlunde de samme tal på tilslutning til skole i denne uge – den svarer til sidste 
uges tal i skoletiden. 
For SFO er tallet stigende ift hvor mange der benytter SFO og et stigende behov for senere afhent-
ning. 
 
Der er fortsat relativt få sygemeldte. 
 
Der er god energi og stemning på skolen. 
 
Vi arbejder på at få alle fag aktive, men har med den afgrænsede skoledag først og fremmest haft 
fokus på de større fag. 
 
Vi er opmærksomme på, at vejret kan skifte og prøver at forberede os på dette. Der er også d.d. 
udsendt en meddelelse, samt en video, på Aula vedr. dette. 
 
Kantinen bidrager fortsat med formiddags- og eftermiddagsmad. 
 
Spørgsmål: 
Hvad med idræt? 
Vi har ikke idræt i klassisk forstand, men fokuserer på bevægelse, luftere, brainbreaks og lignende. 
 
Hvordan sikrer vi som skole kvaliteten i nødundervisningen? 
Fagenes mål er fortsat gældende. Det der reguleres efter er dagens form og øvrige vilkår. 
Vi er lige nu udfordret med kvalitativ feedback – det er svært muligt at indfri denne del til fulde un-
der de nuværende vilkår, men lærerne arbejder målrettet med dette. 
 
Er der andre måder man kan møde ind på? Er det en idé? 
Carsten svarer: Vi ser ikke grund til at ændre på den nuværende struktur, da vi oplever, at den fun-
gerer ud fra de udstukne retningslinjer. 
 
Hvor langt er vi med online undervisning, individuelt og i grupper? 
Vi er på vej, stadig igang med at lære at bruge teknologierne bedst muligt – det gælder både 
børn/unge og medarbejdere. 
Teknikken har også sine begrænsninger ift online fællesundervisning. 
 
Helene kommenterer: 
Det er rigtig godt og givtigt og acceptabel tid der bruges på afleveringsformen om morgenen.  
Det er også en god form at ledelsen er med – det har stor betydning både ift spørgsmål og koordi-
nering og har en god signalværdi. 
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Helene kommenterer yderligere: 
Det er vigtigt for medarbejderne, at de er indforstået med, at undervisningen lige nu er nødunder-
visning og den form har en begrænsning og kan ikke sammenlignes eller sidestilles med de krav, 
der normalt stilles til undervisningen. 
Carsten supplerer: 
Vi er i gang med  mere udførlig og uddybende afdækning af den aktuelle situation med nødunder-
visningen på Bagsværd Skole og vil prøve at give mere konkrete eksempler herpå i nogle videospots 
med bl.a. medarbejderinterviews etc. 
Disse vil også søge at afdække, hvilke fordele og gode erfaringer vi har gjort os i forbindelse med 
etableringen af ”Coronaskolen”. 
 
 
2.  
Valg til skolebestyrelsen 2020 (o, d, b) 15 min  
Grundet situationen udsættes valghandlingen til august/september 2020. 
Skolebestyrelsen skal vedtage en justeret tidsplan herfor og skoleledelsen og formanden for skole-
besty- relsen foreslår, at vi følger den justerede tidsplan som er fremsendt fra forvaltningen. Se bi-
lag. 
v. ledelsen og formanden 
  
Anders fremlægger procesplan ud fra den justerede plan fremsendt fra forvaltningen, hvor det for-
ventes at punktet der er oppe i BUU 7.5.20 vil blive politisk besluttet at rykke valghandlingen til 
først efter sommerferien. 
Hvis der er kampvalg, vil det endelige valg finde sted i oktober. 
 
Der er formelt ikke truffet politisk beslutning endnu, men det forventes at det vil finde sted, da der 
ellers vil være en meget kort deadline for valghandlingen. 
 
Afklarende spørgsmål og situationen blev drøftet. 
 
Bestyrelsen vedtog at følge den justerede tidsplan for valghandlingen, såfremt BUU træffer berslut-
ning om udsættelse på mødet d. 7.5., 2020. 
 
 
3.  
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 besvarelser 
indgår i en tilbagevendende fast struktur, så den bedste opfølgning sikres. 
v. ledelsen  
 
Udsat 
 
 
4.  
Kontaktforældrepjecen og forslag fra stormødet med kontaktforældrene (o, d, b) 30 min  
Se bilag: Kontaktforældrepjecen og Idekatalog til kontaktforældre v. formanden 
  
Ved det fælles kontaktforældermøde fik vi begrænset med feedback, der har medført ændringer. 
Der er tilpasset relevante steder. 
Kontaktforældrepjecen er opdateret og godkendt. 
Skolen sender pjecen ud til alle kontaktforældre. 
Idékatalog til kontaktforældre. Dette dokument er fortsat i proces og under udarbejdelse.  
Bestyrelsen arbejder videre. 
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Vigtigt at der informeres ud til hele personalegruppen om den tilpassede og justerede pjece og 
idékatalog. 
 
Velkomstbrev ved forskudt skolestart – særligt tilpasset til alle klasser – skolebestyrelsen arbejder 
videre med en skabelon. 
 
Kontaktforælderpjece og idékatalog på årshjul én gang om året – april møde. 
Emil arbejder videre med udkast til idékatalog. 
 
 
5.  
Skolebestyrelsens møde i maj (o, d, b) 5 min  
Næste møde i skolebestyrelsen er oprindeligt planlagt til 19. maj, men foreslås flyttet til d. 12.5., 
kl.18.00 – 20.00.  
 
Bestyrelsen vedtog at mødet flyttes til d.12.5., kl. 18.00 – 20.00. 
 
6.  
Eventuelt  
 
Ledelsen har givet alle medarbejdere en anerkendelse for deres store indsats i form af et gavekort 
til en lokal butik. 
 
Medarbejderne har på samme tid givet ledelsen en fælles gave fra alle lærere og pædagoger som 
tak for ledelsens indsats – det blev vi fra ledelsens side MEGET glade for.  
 
Skolebestyrelsen sendte fredag 24.4.20 en hilsen ud til alle ansatte og forældre. 
 
Der blev understreget, at forældrene er meget glade for, at det er Carsten der står i spidsen for ind-
satsen i denne tid med at få os godt på vej i genåbningen og tilpasningen. 
 
Carsten: Takkede for den flotte tilbagelmelding, men pointerede, at Bagsværd Skole kun kommer 
igennem denne periode på så flot en måde fordi, at alle – ledelsesteam og samtlige ansatte – yder 
noget helt særligt. Det er simpelthen så godt gået. 
 
Kantinens mad er savnet. Det bliver givet videre til kantinens personale. 
 
 
7. 
Kommende punkter 
 

• Revidering af kontaktforælderpjece og idékatalog, på april-møde 2021 
• Genbesøge årshjul 
• Trivselsmåling, på maj-møde – udsat fra april-møde 

 
 
 
 


