
 
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 11. marts kl. 17.30 – 20.00 
 

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

 
Fraværende :  
 
Fraværende med afbud: Louise A, Louise L 
  
Ordstyrer: Jesper 
Referent:  Henriette 
 
_________________________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer 
 
2. Punkter til eventuelt 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden  
Vi har været til skolefodboldstævne i Storebæltshallen. Der var god 
stemning og rigtig god opbakning. Det kunne være en god ide med 
sponsortrøjer, hvor der står Baggesenskolen på. 
 

b) Elevrådet 
Vi haft elevrådsmøde i dag. Toiletterne er stadig ikke færdige.  
 
Elevrådet vil tale med Lasse, om der kan komme nye ting i skolegården bl.a. 
net til fodboldmålene. 
 
Der er kommet nye regler for brug af biblioteket, som skal formidles ud til 
eleverne i alle klasser. 
 
SUK kan bruges til elever, der er skoletrætte. De kan evt. komme i praktik. 
Vi gør allerede brug af denne ordning. 
 
SKE skal lave et høringssvar til kommunen vedr. principper for elever, der 
ikke bliver i uddannelsessystemet. 
 
Elevrådet har lavet et høringssvar til Røgfri Skoletid. 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 
I næste uge har 9. klasserne terminsprøver. 
 
Der har været fastelavn for indskolingen og vores modtageklasser. Det var 
en stor succes. 
 
SFO´en har talentshow den 5. april. 
 
Velkommen til Kathrine Olsen, der er blevet fastansat som pædagog i 
SFO´en. 



 
 
 
 

d) Ledelsen 
Vi er spændte på ressourcefordelingen til kommende skoleår, som ikke er 
meldt ud kommunalt endnu. 
 
Fagfordelingen er så småt sat i gang. Alle kan komme med ønsker om 
fortsætterfag. Vi holder åbent hus, så alle medarbejdere bliver hørt. 
 
Vi har været på kursus for nye ledere, hvilket har været rigtig godt. 
 
Israa kommer tilbage fra barsel efter påske. 
 
Elevrådet har talt om skrald. Vi laver en indsamling, så vi kan se hvor meget 
skrald der ligger på skolen. 
 
Vi har opfordret kommende 4. klasser til at være med i ”Kend dit Land”. 
Kom gerne med bud på sponsorere eller andre muligheder for at skaffe 
penge, så de kan komme afsted. 
 
Der har været censorfordelingsmøde, som gik rigtig godt. 
 
 

 
4. Årsberetning 

Formanden er forpligtet til, at komme med en beretning for det forgangne år. 
Vi skal drøfte hvordan vi skal gøre det fremover. Vi har forsøgt med foredrag, hvor der har 
været et meget lille fremmøde. Det har også være en stor økonomisk udgift. 
Lotte vil gerne lave en skriftlig tilbagemelding og måske en lille video, som kommer på intra. 
 
Formanden kunne få taletid til skolefesten – meget kort. Her er der mange forældre 
repræsenteret. Alle medlemmer fra bestyrelsen kan blive præsenteret efter Helles 
velkomsttale i hallen. 
 

5. Orientering om modtageklasser 
Vi arbejder i øjeblikket på en procedure for vores modtageklasser. 
Vi har holdt møde med forvaltningen, ungdomsuddannelser og 2.sprogskonsulenter. 
Vi arbejder på en rød tråd, som gerne skulle tilgodese vores elever i modtageklasserne meget 
bedre end lige nu. 
Vi skal bruge UU-vejledning til eleverne, så de kan få hjælp til at komme videre i 
uddannelsessystemet mm 
2-sprogskonsulenterne kan hjælpe med brobygningen mellem børnehaverne, modtageklasse 
og SF0´en 
Møder med alle tre samarbejdspartnere er booket og enkelte allerede afholdt. 
 
 

6. Drøftelse af skolefoto 
Vi har fået henvendelser fra forældre, der ikke synes fotograferingen skal fortsætte i den form 
det er nu.  
Bestyrelsen er enige om, at det IKKE er en skoleopgave, at fotografere eleverne. 
Vi kan stille en fotograf til rådighed, så er det op til forældrene at vælge billeder til eller fra. 
 
Vi undersøger hvilket firma, der kunne være en mulighed. 



Vi arbejder på, at ændre fototidspunktet til f.eks. sommer. Udearealerne kunne godt tænkes 
ind som baggrund på billederne mm 

 
 

7. Høring ifm. indførelse af Røgfri skoletid – materiale er vedhæftet 
Det er vedtaget og gælder fra 1. august 2019.  Vi er rollemodeller for eleverne. Det er model 
1 der er besluttet. 
 
De medarbejdere der ryger, vil blive inviteret ind til ledelsen. Her vil der blive talt om 
mulighederne for evt. rygestop.  
 
I forhold til eleverne kunne det tænkes, at sundhedsplejerskerne kommer mere på banen. 
Måske det skulle være en familiebehandling, da et flertal af de elever der ryger, er af forældre 
der også ryger. 
Der kunne sættes markeringer op i skolegården med ”Ikke rygning” skilte. Det er en 
udfordring, da vi har en offentlig vej gennem skolegården. 
 
Elevrådet har i dag lavet et høringssvar. 
Bestyrelsen vil også udarbejde et høringssvar, som Lotte er tovholder på. Lotte laver et 
udkast. 
Svarfristen er den 31. marts 
 
Der er delte meninger om vedtagelsen i bestyrelsen. 
 
 

8. Gennemgang og arbejde med princip for skole-hjem- samarbejde – sendes torsdag 
I forhold til punktet omkring kommunikation, må vi vente indtil vi ved hvor meget AULA 
egentlig kan. 
 
Vi har fået flere rettelser og input til princippet, som bliver rettet til. 
 
Vi har det med til vores næste MED-møde. 
 
 

9. Gennemgang og arbejde med princip for vikardækning – sendes torsdag 
Vi har det med til vores MED-møde 

 
10. Valg af ordstyrer til næste møde 

Gitte Jelen 
 

11. Lukket punkt 
 

12. Eventuelt 
 
 

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 
 Kostpolitik 


