
Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 6. november 2017 

Kl. 17.30 -20.00 

 
Deltagere: Louise, Lotte, Henrik, Heidi, Mads elevrådet, Birgitte, Christine og Lilian 

 

Fraværende : Julie, elevrådsformand 

 

Fraværende med afbud: Annette, Louise, Peter 

Ordstyrer:  Louise Abel Thomsen 

Referent:  Lilian Jørgensen 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet godkendes ved næste bestyrelsesmøde (september og november referatet) 

 

 

2. Punkter til eventuelt 

 

 

3. Meddelelser  

a) Formanden:  

 Henvendelse fra forældre vedrørende toiletterne. CG orienterer 

om der er taget hånd om toiletudfordringen. Det har været på 

indskolingsmøde og der er sat besked op på toiletdørene om 

hvilke klasser der benytter hvilke toiletter! 

 Rengøringspersonalet vil gå ud i klasserne og informere om 

toiletterne og hvem der gør rent hvor. 

b) Elevrådet:  

 Toiletforholdene er ikke gode. 

 Elevrådet er blevet etableret. Mads 9.Y er næstformand og Julie 

9.X er formand.  

 Der skal vælges to elever til forretningsudvalget.  

 Længere åbningstider på PLC til lektier, ønskes fra 8 og 9 

klasserne.  

 Flere rekvisitter i legebørsen.  

 PC skabe i hver klasse. 

c) Medarbejderrepræsentant: 

 Skole/hjem samtalerne er begyndt – Bestyrelsen spørger ind til 

om der er talt om en anden måde at holde skole/hjem samtaler 

på.  

d) SFO:  

 Bettina er pt. konst. SFO leder lige nu. Der har været holdt 

Halloween fest. 

e) Skoleledelsen: 

 Skolefest holdes fredag den 18. maj 2018 – er der andre forslag. 

Der blev drøftet om festen evt. kunne holdes torsdag den 17. maj. 

Dette var der ikke stemning for blandt bestyrelsen.  

 Forslag om at forældrene kunne være ”hjælpende hænder” 

blandt andet med oprydning og andre gøremål.  

 Der er nedsat et festudvalg bestående af sekretærer, lærer, 

pædagoger.  

 Skolefesten er en del af de samlede fagdage i skoleåret.  

 Der er ønske om at skolefesten afholdes fredag – med hjælp fra 

forældrene. 



 

 

4. Klasserådsaften: 

Klasserådsaftenen afholdes onsdag den 15. november 2017, sammen dag er der 

Brassband og det kan ikke flyttes. Der findes en ny dato for klasserådsforældrene.  

Den nye dato er 29. november 2017 kl. 18.30 – 20.00. Der skal tales om valg til 

bestyrelsen. Lotte laver en invitation. Christine sørger for den bliver sendt ud.  

 

5. Anti mobbestrategi: 

Skolen skal hvert år reviderer anti mobbe strategien. Kommunen har i det kommende 

budget sat penge af til erstatningssager i forbindelse med mobning. 

Med-udvalget arbejder med et forslag til anti mobbe strategi og bringer det i 

bestyrelsen til kvalificering. 

  

6. Juleklip: 

Torsdag den 30. november 2017. Dørene bliver åbent for familierne. Juleklip er fra 8.10 

– 12.00. Klasselærerne kan invitere enten kl. 8.00 – 10.00 eller fra 10.00 – 12.00, dette er 

op til den enkelte lærer. 

 

7. Valgfag: 

Tænkningen er, at de lektioner der ”bliver sparet” ved valgfagene, kan f.eks bruges i 

forbindelse med 9. klasserne eksamen – når fagene bliver kendte, kan der læses flere 

timer i dette fag.  

Der er elever der mister faglig undervisning, da valgfaget er lagt ud over flere datoer. 

Christine følger op på dette. Valgfaget ude liv er afsted to dage og har fri de resterende 

dage i ugen – kan tiden ikke bruges bedre f.eks skrive et essay om turen (forslag) 

 

8. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt): 

Heidi er ordstyrer ved næste bestyrelsesmøde 

 

9. Evt. 

 Åbent hus: 

Baggesenskolen holder åbent hus den 22 november kl. 17.00 – 18.00. Bettina fra 

SFOén og Christine deltager, udover de pædagoger/lærer der skal være tilstede. 

Skolebestyrelsen ved Lotte deltager. 

 Valg til bestyrelsen:  

Kommunen melder ud hvornår der skal udarbejdes stillerlister. Valg til 

bestyrelsen skal ske i foråret 2018. 

 

 

 

Pkt. kommende møder:  

 

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Princip for skole/hjemsamarbejde  

 Brug af energidrik i skole og SFO tid 

 Udviklingspotentiale i SFO 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 

 Skolens kost politik – gennemgang 

 Valgfag – bestyrelsesmøde februar 2018 

 

 


