
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 9. november kl. 18.00 – 20.00 

Mødet er i personalerummet med spisning 

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

 

Fraværende:  
 

Fraværende med afbud: Gitte, Emil 
  
Ordstyrer: Louise L 

 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat 

 
Godkendt uden kommentarer 

 
2. Punkter til eventuelt 

 
Ingen punkter 

 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

 
Lotte har ikke noget nyt, da trafiksikkerhed er sat på som punkt. 
 

b) Elevrådet 
 

I det kommunale elevråd, har vi talt om skraldeindsamling. SKE 
står for det hele og ønsker bestyrelsens holdning til det. 
Indsamlingen skal først være til foråret. 

Det er en fin ide, men det skal fordeles lidt ud, så alle ikke skal gå 
samtidig. Der kan være et livekamera, så det bliver en 

konkurrence klasserne imellem. 
 
Det kan virke voldsomt, hvis hele skolen skal ”mangle” en 

undervisningsdag, men der kan sagtens tænkes undervisning ind 
til indsamlingen. Måske kan klasserne melde sig, hvis lærerne er 

med på ideen. Bestyrelsen er positive omkring ideen. 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 

 
Vi er i gang med skole-hjem-samtalerne lige nu. 

 
d) Ledelsen 

 

Vi har holdt afskedsreception for en pædagog, som er gået på 
efterløn. 

Vi har ansat en ny pædagog, der er startet både i skoledelen og 
SFO´en. 
 

Vi har ansat en ny lærer pr. 1. december 2020, som primært skal 
have timer på mellemtrinnet. Hun skal bl.a. undervise i 

natur/teknologi. Hun har første dag den 1. december 2020. 



 
Vi har en pædagog, der har opsagt sin stilling pr. 1. december. Vi 

afventet en ny ansættelse lidt endnu. 
 
Vi har haft terminsprøver på 8. + 9. årgang. 

 
I uge 46 er 9. årgang i praktik. De elever som ikke er i praktik 

tilbyder vi undervisning på skolen. 
 
Vi har i øjeblikket to sygemeldinger.  

 
Jule- klippe – klistre – dag bliver gennemført, dog uden forældre 

denne gang. Vi arbejder på en løsning i forhold til 
julearrangementet, da vi ikke kan være i kirken som tidligere. 

 

4. Corona status  
 

Vi har fået 2 personer, der er uddannet som ”afsprittere”. De er på skolen 15 
timer om ugen. Det er vi rigtig glade for, da de tørrer overflader, håndtag, 
gelændere mm 

 
Vi måtte sende 3. årgang hjem, da vi havde to tilfælde af Corona på årgangen. 

Stor ros og tak til forældrene, som handlede hurtigt. 
 
Bestyrelsen synes, der skal skrives ud når vi får kendskab til nye tilfælde af 

Corona på skolen, uanset om det betyder hjemsendelse, særlige restriktioner 
eller ej. 

 
Personalet er rolige og trygge i situationen.  

Vi forsøger, at få visir hjem til personalet. Dog skal skolen ikke stille visir til 
rådighed – det skal personalet selv skaffe. 
 

5. Budget 2021 
 

Som det ser ud lige nu, vil vi komme ud med et lille underskud til næste skoleår.  
 

Vi bruger lidt mindre på vikarer end tidligere, da skolen i foråret var lukket ned 

pga. Corona. 
 

Indtil videre ansætter vi ikke en pædagog i den opsagte stilling. Vi afventer lidt 
og følger børnetallet i SFO´en. 
 

Vi har fået lidt godtgørelse til de ekstra udgifter, som har været i forbindelse 
med Corona. 

 
6. Trafiksikkerhed 

 

Lotte har været til et arrangement sammen med Korsør Lokalråd. De har fokus 
på forskellige emner. Det første de ville tale om, var trafiksikkerhed. 

Der var 1400 deltagere, da mødet blev holdt virtuelt. 
Der blev drøftet skolevej, tung trafik og vanvidskørsel i Korsør. 
 

Hvis der er noget vi har brug for på Baggesen, kan vi bl.a. kontakte den lokale 
betjent, som gerne vil hjælpe os. 

Der bliver i øjeblikket arbejdet med forbedringer på Theilmanns Alle. Der er 
fortsat et stort ønske om et fodgængerfelt. 
 

Hvad er behovet og hvilke muligheder har vi? 



 
Elevrådet kunne også komme på banen. Hvem cykler, vil I som forældre lade 

jeres børn cykle, hvad er I som forældre bekymrede for og hvilke steder på 
skolevejen ser i udfordringer? 
Esben og Helle arbejder på et spørgeskema til forældrene efter næste møde. 

 
Vi vil også gerne høre kommentarer fra skolepatruljen. 

 
Lotte kontakter den lokale betjent Søren, så han kan komme på besøg og se 
udfordringerne. 

 
Punktet kommer på igen næste møde, hvor vi laver en arbejdsgruppe. 

 
 

7. Omsorgsplan – se vedhæftet 

 
Vi har udarbejdet en ny revideret udgave. 

Den er godkendt af bestyrelsen den 9/11-20 med en enkelt kommentar. 
Den bliver lagt på hjemmesiden hurtigst muligt. 
 

 
8. Forældretilfredshedsundersøgelse – se vedhæftet 

 
Det er en stikprøve udvælgelse – derfor er det kun 300 forældre, som har haft 
mulighed for at svare på spørgsmålene. 

 
Vi vil sammenligne resultaterne med undersøgelsen fra sidste år. 

 
Vi har allerede fokus på nogle af punkterne i undersøgelsen. 

 
Vi arbejder videre med resultaterne både i ledelsen og bestyrelsen. 

 

 
9. Valg af ordstyrer til næste møde 

 
Jesper 
 

 
10. Eventuelt 

 
Ingen punker 

 

 
 

 
 

Pkt. kommende møder:  

 Børne- og Ungepolitik 
 Anti mobbestrategi  

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Den åbne skole 
 Evaluering af skole-hjem-samtaler 

 Trafiksikkerhed 


