
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 5. december 2016 

Kl. 17.30 – 20.30 
 

Deltagere: Christine Gad Borup (skoleleder), Thomas Dvinge Baun, Lotte Andersen (formand),  
Louise Abel Thomsen, Louise Jørgensen, Henrik Andersen, Lisbeth Freitag (medarbejder rep.), 
Birgitte Bruun (Medarb. Rep.), Mie 9.y (elevrådsformand), 

 
Fraværende : Svend 7.y (næstformand elevrådet) 
 
Fraværende med afbud: Anette Jessen, Peter Taulo, Heidi Skovgaard 
Ordstyrer:   Louise Abel 
Referent:  Thomas Dvinge Baun 
 
Referat: - Mødet starter kl. 17.30 med dagsorden 
 

 
1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt og underskrevet. 
 
2. Punkter til eventuelt 
 
 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden  
Klasseforældremødet var generelt positivt, men det blev bla. nævnt at der 
godt kan være mere fokus på bevægelse i undervisningen, vikartimer samt at 
den gældende klasseforældrerepræsentantlisten ikke er opdateret,  
Det ønskes at der er billeder at alt personalet på Intra. 
Der har været afholdt børne- & unge konference på Tårnborg parkhotel. 
Indholdet var ikke særligt vedrørende. 
 

b) Elevrådet  
Der er ikke afholdt møde siden sidst. 
 

c) Medarbejderrepræsentant 
Intet nyt. 
 

d) SFO  
Der bliver trænet Lucia i SFO, 60 piger går Lucia den 13. december på 
skolen, i byen samt på plejehjemmet. 
Der trænes krybbespil i SFO, der skal fremføres i kirken den 20. december. 
Der er kommet to nye studerende i SFO. 
 

e) Skoleledelsen 
Elevrådets ønsker er imødekommet bla. bord-bænksæt. 
Det bliver fremadrettet drøftet om der kan etableres bod/kantine på skolen. 
Der er bestilt vægprint til gangene fx periodiske system, 120 ord, 
danmarkskort ol. 
Ledelsen har været samlet en hel dag, for drøftelse af roller og 
ansvarsområder i den nye ledelseskonstellation. Der bliver arbejdet på at 
lave en folder der beskriver den nye struktur. 
Der er pr.1. januar ansat en ny afdelingsleder for indskolingen herunder 
SFO. 



Vi arbejder på at oprette et ”lille” elevråd for eleverne i 0-3.klasse. 
Det vil blive efterspurgt at der arbejdes på at få et mere forældre- og 
elevrelevant indhold ind i fremtidige børne- ungekonferencerne fremadrettet. 
Vi er pt. ramt af en del langtidsfravær, hvilket vi arbejder på at finde 
årsagerne til samt få hjulpet dem som er ramt. 
Der er to lærerstillinger opslået på kommunens hjemmeside samt vores 
hjemmeside. 
Ledelse, AMR og TR på skoleområdet er indbudt til kursusdag, hvor der 
skal arbejdes med tiltag, der kan være med til at skabe mere trivsel for 
derigennem at nedbringe sygefraværet. 

 
4. Facebook – Hvad er vores holdning til Facebook på klasseniveau og skoleniveau! Kan vi 

bruge det til noget (Drøftelse). 
Skolen har inden for de sidste tre uger haft episoder, hvor personale er blevet hængt ud på facebook 
samt elever der har lagt optagelser af personalet og klassekammerater ud på sociale medier og derfor 
er der behov for at drøfte hvad skolen –herunder skolebestyrelsen kan gøre i forhold til at få en fælles 
forståelse af, hvordan vi ønsker kommunikation med hinanden. 
Der er en generel enighed i bestyrelsen om at det er meget problematisk at der er klasser, hvor 
facebook er den normale kommunikationsplatformen og ikke Intra. 
I bestyrelsen er der enighed om at det kan være svært at styre, hvad der bliver skrevet på lukkede 
facebookgrupper samt at de lukkede facebookgrupper er begrænsende og ekskluderende for de 
forældre som vælger ikke at være på facebook, men som gerne vil være en del af et klassefællesskab. 
Det kunne være en god ide, at lave en beskrivelse af, hvordan vi som skole kommunikerer med 
elever, forældre, personale og omverden, sådan at alle ved, hvordan vi forventer kommunikationen 
på Baggesenskolen fx en beskrivelse af vores kommunikationsveje. 
Der er pt. klasser hvor klassens lærere laver opslag (lektier, opgaver mm) til elever via facebook, 
hvilket er et dilemma i forhold til den forventede kommunikationsplatform som man i Slagelse 
kommune har besluttet er Intra og MeeBook. 
Problemet med facebook er bla. at der er ophavsrettigheder som strider mod fx persondataloven samt 
aldersgrænsen på 13 år. Der er ikke noget personale, der har rettigheder til at benytte facebook til 
kommunikationen mellem lærer og elev(er) i arbejdstiden. 
Det vil være en god ide at der fremadrettet kommer drøftelser på forældremøderne af hvordan vi 
ønsker kommunikation omkring elever, forældre, personale og ledelse. 
Christine laver et oplæg til hvordan skolen ønsker at kommunikationen på skolen skal være og dette 
drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
5. Status på trafiksikkerhed ved Teilmanns Alle v/ Peter Taulo 

Udgår til næste møde. 
 
6. Status på Mee Book – hvor langt er vi som skole og hvad skal forældre og elever forvente. 
Der er pt. en oplevelse af, af der ikke bliver skrevet særligt meget i MeeBook og at der ikke ligger 
noget i elevplanerne når der er skole-hjemsamtalerne. 
Lærerne har oplevet at en del af det arbejde som de har lavet i bla. elevplaner er forsvundet fra 
systemet når de skulle bruge dem til fx skole-hjemsamtaler. 
Pt. er skolerne i den situation at der er et ”tilbud” om at skolerne selv køber ekstra kurser i brug af 
MeeBook, men det er naturligvis er spørgsmål om penge og økonomi. 
Det vil være en god ide at der laves en generel udmelding omkring forventninger og krav til brug og 
anvendelse af MeeBook. 
 
7. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt) 
Christine Gad Borup 
 
8. Evt. 
Det kunne være en god ide at der bliver en fælles udmelding om at alle forældre/bedsteforældre er 
velkomne til fx klippe-klisterdag. 
 



9. Julefrokost 
 

 
Pkt. kommende møder:  
 

• Drøftelse af oplæg vedrørende kommunikation (januar) 
• Nytænkning af skolernes motionsdag (fredag uge 41) 
• Drøftelse af rullende skemaer (februar) 
• Drøftelse af klippe-klisterdag op til jul (oktober) 
• Leverandør af skolefoto.  
• Brug af energidrik i skole og SFO tid 
• Udviklingspotentiale i SFO 
• Forældretilfredshedsundersøgelse 
• Skolens kost politik – gennemgang 
• Nyskabelse af første skoledag – drøftelse på januar mødet 

 


