
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 1. marts kl. 17.30 – 19 

Mødet bliver online 

Link til Teams eller I kan finde det i jeres Teams kalender 

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

 
Fraværende: Emil. Louise A 

 
Fraværende med afbud: Gitte 
  

Ordstyrer: Helle (jeg har igen sat mig selv på, da det er meget anderledes, når det er 
på Teams) 

 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat – vi gemmer punktet til vi fysisk kan mødes igen 

Godkendt uden kommentarer 
 

2. Punkter til eventuelt 
 

3. Meddelelser  

a) Formanden  
Børne og Unge udvalget har inviteret til fællesmøde den 21/4-21, 

hvor der skal være fokus på et politisk samarbejde. Der skal være 
kortere vej til beslutningerne. 
Skolevejsanalysen skal drøftes. Der var desværre ikke ret mange 

besvarelser og ikke ret mange fokuspunkter fra og omkring 
Baggesenskolen og Korsør generelt. 

 
b) Elevrådet 

Der har ikke været holdt møde siden sidst. 

Der har været et enkelt møde i SKE, hvor vi drøftede bybusser og 
de forskellige ruter. 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

De små elever er kommet tilbage til skolen. Vi har enkelte elever 

fysisk inde på skolen, som deltager i nødundervisningen. Det er 
elever fra 5.-8. årgang. 

Vi vil afholde online forældremøder på 5.-9. årgang, så vi lige får 
talt med hinanden og fulgt op på, hvordan det går. 
Det er generelt bare godt, at se hinanden. 

 
SFO 

Pædagogerne er spændt hårdt op, da de både varetager opgaver i 
skoletiden og SFO tiden. Samtidig har de opdelt børnene i klasser, 
så der er begrænsninger på udfoldelsesmulighederne og 

forberedelsen af aktiviteter. 
Det er dog positivt, at der på den både bliver tid til mere 

samarbejde pædagoger og lærer i mellem, da de har klassen 
sammen. Det betyder også, at er er mere tid til at arbejde fælles 
om klassens trivsel. 

 
d) Ledelsen 



Esben har været både i avisen og radioen og fortalt om Corona og 
online-undervisning. 

Vi har budt Dorte Kamstrup velkommen. Det er dejligt, at være 
fuldtallig i ledelsen igen. 
Vi har budt velkommen til endnu en Dorthe. Dorthe Søndergaard 

er blevet ansat, som hjælp i køkkenet og på vores PLC. 
Vi har arbejdet på en overraskelse til de store elever, som lærerne 

leverer ud til eleverne. 
Planlægningen af næste skoleår er så småt i gang. 
Vi venter i spænding på, om vi får lov til at holde skolefest i år. 

Kviktest på skolen fungerer godt og mange benytter sig af 
tilbuddet. 

Vi har holdt et indskolingsmøde, da vi overvejer at skrue lidt op 
for undervisningstiden. Så indskolingens undervisningstid ændres 
fra kl. 12.00-13.00. 

Legepladsen skal udbedres, da byggefirmaet har lavet 
faldunderlaget for lille. Det burde blive lavet i denne uge, så 

børnene snart kan få lov til, at afprøve den. 
 

4. Budgetopfølgning 

Vi kommer ud af året med et lille overskud bl.a. pga. besparelser i forbindelse 
med Corona. 

Lige nu kigger vi på fagbudgetter og fagportaler. 
 
 

5. Corona status – herunder forslag til forældreskriv om hvordan vi passer på 
hinanden.  

Det er dejligt, at have nogle af eleverne tilbage på skolen igen. Vi har lige nu 
prioriteret, at have to-lærerordning i alle klasser, så vi kan tage så godt imod 

eleverne som muligt. 
 
Vi vil gerne opfordre lærerne til, løbende at sende en status eller briefing ud til 

forældrene, så de ved hvordan det går i klasserne.  
 

Bestyrelsen laver et skriv til forældrene, hvor de vil opfordre forældrene til, at få 
testet deres børn. Vi skal huske at passe på hinanden. Lotte laver et udkast til 
godkendelse i bestyrelsen. 

 
6. Hvad kan forældrene gøre for at styrke fællesskabet i coronatiden – se link 

https://skoleborn.dk/styrk-faellesskabet-i-coronatider-med-aktiviteter-online/ 
Det er vigtigt, at rose eleverne. 
Godt ide at holde forældremøder, så vi får talt sammen 

Forældrene kan evt. lave legegrupper 
Generelt vigtigt med erfaringsudveksling imellem forældrene. 

 

7. Forældretilfredshedsundersøgelse – bilag vedhæftet 

Ved sammenligning mellem 2019-2020 ser vi en positiv fremgang. Vi har 
specielt en god fremgang på, for os, vigtige punkter. 

Det går den rigtige vej.  
Vi laver et skriv til forældrene, hvor vi i korte træk fortæller om den gode 

og positive udvikling. 
 

8. Valg af ordstyrer til næste møde 
Jesper eller Helle 

 

 
9. Eventuelt 

https://skoleborn.dk/styrk-faellesskabet-i-coronatider-med-aktiviteter-online/


Ingen punkter 
 

 
 
 

Pkt. kommende møder:  
 Madvognen 

 Børne- og Ungepolitik 
 Anti mobbestrategi  

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Den åbne skole 


