
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 5. november kl. 17.30 - 20.00 

 
 
 

Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise A, Louise D, Louise L, Birgitte, Thea, Kajsa, 
Marcus, Henriette og Helle  

 
Fraværende : Louise D, Marcus 
 
Fraværende med afbud:  
  
Ordstyrer: Christian 
Referent:  Henriette 
 
_________________________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer 
 
2. Punkter til eventuelt 

Klippe/klistredag 
 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

Lotte og Christian har været på kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. 
Vores årshjul kom omkring stort set alle de punkter, som en bestyrelse skal 
arbejde med. Dog skal vi have et punkt vedr. budgettet. 
To meget gennemgående punkter er bestyrelsens tilsyn med skolen og 
kommunikation generelt. 
 
Vi har åbent hus den 20. november for alle de nye 0. klasseelever. Det er fra 
kl. 17-18.00. Lotte og Gitte deltager fra bestyrelsen. 
 

b) Elevrådet 
Vi har holdt møde, hvor vi talte om bl.a. røgfri skole, basket net, grønne 
arealer. Juleaktiviteter. Skal der gøres noget ekstra udover vores 
”klippe/klister” dag. 
 
Skolefesten gik ikke så godt sidste år. Der er planlagt et nyt møde. Elevrådet 
har været rundt i klasserne inden. Det bliver ikke en fredag og uden alkohol. 
Måske skal det være en temafest med udklædning. 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 
Vi har haft skolernes motionsdag. Det var en fantastisk dag med mange 
aktiviteter og dejligt vejr. Vi har tre lærerstuderende på skolen lige nu. 
 
Vi har lige nu gang i skole/hjem samtalerne. 
 
SFO`en havde et kæmpe stort Halloween arrangement fredag den 2/11-18 
Mange gode oplevelser med meget glade børn.  
Vi kan evt. tage det op, om eleverne skal/må have tøjet på allerede i 
skoletiden. 
 

Arrangement for klasserødder: 
12. november 18.30 – 20.00 



 
 

d) Ledelsen 
Klippe/klistre dag. Vi har brug for bestyrelsens holdning til, om vi skal 
invitere forældre eller bedsteforældre med denne dag. 
 
Det var en fantastisk motionsdag og Halloween arrangement. 
 
Vi har afholdt terminsprøver og nedsat et udvalg, der skal være med til at 
optimere hele processen. 
 
Vi er ved at gå i gang med den anden valgfagsuge i udskolingen. Der vil 
bl.a. blive lagt vægt på digitale produktioner. 
 
UU-vejlederen har holdt møde med vores 9. klasses forældre. Der var 
desværre en lav deltagelse. Andre skoler arbejder på, at der kan komme 
mere tid og fokus på elever der ikke er uddannelsesparate. Vi arbejder på, at 
finde den ekstra ressource, så vi evt. kan få mere end en dag om ugen med 
UU-vejlederen. 
 
Vi er godt i gang med MUS-samtaler. Der er lavet en ny skabelon, som 
fungerer rigtig godt. Medarbejderen skal selv lave referat. 
 
Vi er lige nu i gang med flere forløb med PUI. Vi har ressourcepersoner i to 
klasser lige nu. Vi har samtidig indkaldt til et fælles møde med 
ressourcepersonerne i PUI og ledelsen, hvor vi vil tale om inklusion og 
indsatser på Baggesenskolen. 
 
Vi arbejder på en procedure for udslusning af vores elever fra 
modtageklassen. Vi skal have et samarbejde med de andre Korsørskoler 
omkring det. 
 
Vi har afholdt møde med lederne i børnehaverne og lavet en plan for 
kommende 0. klasseelever. 
 
 
 

4. Røgfri Skoletid – vedhæftet bilag 
Baggesenskolen har lavet et skriv, hvor både MED-udvalg, elevråd og bestyrelsen har 
kommenteret. Vi har sendt tre gode oplæg afsted, med kommentarer til forslaget. 
 
Slagelse kommune har fremlagt tre modeller, som vi skulle forholde os til. 
Elevrådet har valgt model 2. 
Bestyrelsen havde en god dialog omkring rygning. 
 

5. Orientering om Aula (erstatning for Intra kommer 1. august 2019) 
Alle skoler i hele landet skal overgå til AULA pr. 1. august 2019. 
Der er en tidsplan for implementeringen og Per Kensø laver et fælles skriv til alle forældre. 
Der vil også komme små videosekvenser. Tidsplanen er udleveret til alle medlemmer.  
Der vil blive uddannet superbrugere fra skolen, som skal uddanne alt personale på skolen 
efterfølgende.  
AULA skal på sigt (2020) være gennemgående i både daginstitutioner og skole. 
Vi kan tage det med som punkt på vores første forældremøder i kommende skoleår, så 
forældrene er klædt på og har mulighed for at stille spørgsmål. 
 
 



 
 
 

6. Gennemgang af principper – HUSK AT LÆSE INDEN MØDE 
https://baggesenskolen.slagelse.dk/om-skolen/politikker-og-regler 
 
På mødet den 5. oktober aftalte vi, at vores principper og retningslinjer skulle gennemgås og 
opdateres. Principperne blev delt ud i tre grupper, som de enkelte grupper kan drøfte dem. 
Alle grupper kommer med en tilbagemelding med kommentarer til evt. ændringer og 
opdateringer. 
 
Vi kan, på sigt arbejde med et helt andet layout, så det bliver mere overskueligt for alle, at 
orientere sig i principperne. 
 
Der blev lavet tre forslag til grupper. Grupperne har mulighed for at forberede sig og fordybe 
sig til næste møde, hvor der bliver afsat tid til at arbejde videre med principperne. 
 
Gruppe 1: Elevernes trivsel 
 
Gitte, Thea, Louise A 
 
Gruppe 2: Skole/hjem- samarbejde 
 
Lotte, Louise L, Kajsa 
 
Gruppe 3: ”Blandet” 
 
Birgitte, Christian, Jesper, Marcus 
 
 

7. Arrangement for forældrerødder 
Vi har vores arrangement for forældrerødder på mandag den 12. november 2018 
kl. 18.30-20.00 
Alle fra bestyrelsen deltager med undtagelse af Jesper, der melder afbud. 
Lotte byder velkommen og debatten går i gang. 
Vi mødes kl. 18.20 i Multihuset. 
 

8. Valg af ordstyrer til næste møde 
Ordstyrer til mødet den 3. december er Jesper 
 
Mandag den 3. december mødes vi kl. 17.00. Vi arbejder med principperne og spiser 
efterfølgende – BEMÆRK ændret mødetid denne dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://baggesenskolen.slagelse.dk/om-skolen/politikker-og-regler


 
9. Eventuelt 

Klippe/klistredag: 
Bestyrelsen mener ikke, der tidligere har været en holdning til, om der skal/kan inviteres 
forældre eller bedsteforældre til dette arrangement. Vi (ledelsen) overvejer det og tager en 
beslutning, som bliver meldt ud hurtigst muligt. 
 

Pkt. kommende møder:  
 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Princip for skole/hjemsamarbejde  
 Udviklingspotentiale i SFO 
 Forældretilfredshedsundersøgelse 
 Hvordan går det med fagligt løft i naturfag 
 Nationale tests 
 Kostpolitik 


