
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 7. september kl. 17.30 – 20.00 
Mødet er i personalerummet og vi starter med spisning 

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

 

Fraværende: Emil 
 

Fraværende med afbud: Thea, Esben 
  
Ordstyrer: Gitte 

 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer 
 

2. Punkter til eventuelt 
Inklusion - Jesper 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden  

Vi har deltaget på forældremøder på alle årgange.  
Årgangene var generelt godt repræsenteret. 

 
b) Elevrådet 

Der er afbud fra begge repræsentanter. 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Vi havde nogle gode forældremøder. Det er et godt koncept med 
fælles start i Multihuset. 
Vi har haft 7. årgang på lejrskole på Bornholm. Det har været en 

god oplevelse for alle. 
 

Vi har kulturdag på hele skolen, som handler om Genforeningen. 
Vi arbejder på en løsning, da vi ikke kan invitere forældrene ind til 
fernisering. 

 
8. årgang har været i erhvervspraktik. Vi har fået mange gode og 

positive tilbagemeldinger. 
 

d) Ledelsen 

Vi er ramt af, at en del planlagte aktiviteter bliver aflyst på grund 
af Corona. Bl.a. Lego, KKI, musikdage mm 

 
Vi har gang i et kompetenceløft med fokus på mindre skæld ud. 
Vi har indkøbt en bog til alle medarbejdere, som kan bruges som 

et pædagogisk arbejdsredskab. 
 

Vi er allerede i gang med de kommende 0. klasser. Vi afleverer 
plakat og ”flyer” i alle vores børnehaver i denne uge. 
Vi har inviteret til informationsmøde den 21/10-20 i Multihuset. 

 



Vi har fået en henvendelse fra et reklamefirma. De vil finde midler 
i lokalsamfundet eller hos vores samarbejdspartnere. Vi håber på, 

at få lavet en lille reklamefilm om skolen. 
 

 

4. Skolemad fra Madvognen – besøg af Jacob Mors der vil præsentere det 
 

Madvognen har et samarbejde med Madmarkedet i Korsør. 
Jacob har arbejdet med skolemad i en del år. 
Det er ikke kun skolemaden med også det sociale aspekt, som er vigtigt i 

Madvognens koncept. 
Maden skal ikke kun være sund men også meget gerne lokal. 

Maden vil blive lavet i Madmarkedet i Korsør 
 
Der tilbydes to madkasser og en snackboks hver dag.  

1 med klassiske rugbrødsmadder 
1 med streetfood f.eks. en god salat, boller i karry mm  

1 lille snackboks – bolle, frugt og grønt 
Hvis der er behov for det, medfølger der bestik. 
 

Madkassen fungerer som pant, som skal afleveres når de køber mad næste 
gang. 

 
Der er ingen bindinger. Der kan bestilles til en dag af gangen. Der kommer en 
menu op på websitet hver uge. 

 
En almindelig madkasse med rugbrødsmadder koster kr. 20,00. Den store 

madpakke koster ca. kr. 30,00 og en snack pakke ca. kr. 15,00 
 

Alt skal bestilles på en website. Det kan gøres indtil kl. 8.00 samme morgen. 
Samt afbestilles samme dag inden kl. 8.00. 
 

Maden er 90% økologisk. 
 

Madvognen stiller personale til rådighed i begyndelsen, til uddelingen af maden. 
 
Der kan findes oplysninger på www.Madvognen.dk 

 
Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide, som skal afprøves. 

Vi spørger personalet hvad de tænker, inden vi sætter det endeligt i gang. 
 
 

5. Corona status – overvejelser om forskudte frikvarterer 
 

Vi har ikke haft et tilfælde af Corona blandt elever eller personalet endnu. 
 
Vi har i en periode arbejdet med forskudte frikvarterer. Det er en belastning for 

både elever og personale. Vi har et stort ønske om, at komme tilbage til 
almindelige ringetider igen.  

Vi har lavet et forslag til en plan, så eleverne ikke bliver blandet på kryds og 
tværs af årgangene. 
 

Vi går tilbage til almindelige ringetider på hele skolen igen hurtigst muligt. 
 

 
 
 

 

http://www.madvognen.dk/


6. Info om projektansøgning 
Vi arbejder lige nu på et A.P. Møller Projekt, som vi håber at komme i 

betragtning til. Det vil betyde et kompetenceløft for alle medarbejdere på 
Baggesenskolen. 
 

Projektoverskriften er: 
” Deltagelsesmuligheder i skolens fællesskaber – også for børn i udsatte 

positioner” 
 
Deadline for ansøgningen er den 7. oktober 2020 

 
MED-udvalget og forvaltningen har godkendt projektet 

 
Bestyrelsen godkender projektet den 7/9-20 og håber vi får det. 
 

 
7. Forberedelse til mødet med elevrådet – Børne- og ungepolitik (vedhæftet) 

Hvor er vi henne i forhold til Børne- og ungepolitikken på Baggesenskolen 
Det kan f.eks. laves som workshops med plancher med input fra eleverne. 
 

 
8. Omsorgsplan (vedhæftet) 

Vi laver et udkast med de aftalte ændringer og tager det med næste gang. 
 
Ordstyrer til næste møde: 

Louise L 
 

 
9. Eventuelt 

Kan vi gøre mere for at få vores forældre med anden etnisk baggrund med til 
forældremøderne? 
 

Der er desværre også en del etniske danske forældre, som ikke deltager til 
møderne. 

 
Måske et socialt arrangement på klasseniveau, kunne skabe bedre integration 
for alle forældre 

 
 

 
  

Pkt. kommende møder:  
 Børne- og Ungepolitik 

 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 

 Trafiksikkerhed 
 Den åbne skole 


