
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 12. april kl. 17.00 – 18.00  

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: Gitte, Louise D, Emil 

 
Fraværende med afbud: Lasse 
  

Ordstyrer: Helle (jeg har igen sat mig selv på) 
 

Referent:  Henriette 

 

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

2. Punkter til eventuelt 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

Intet nyt siden sidst 

 
b) Elevrådet 

Intet nyt siden sidst 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 

 
Nu er næsten alle tilbage. Dejligt at have eleverne tilbage igen. 

Alle er glade for at være fysisk sammen igen. Der er en god 
stemning blandt personalet. 
 

d) Ledelsen 
Både elever og personale er glade for at være tilbage. 

Vi er godt i gang med testningen, men det er stadig en 
udfordring, da det tager lang tid. Vi kender ikke planen en uge 
frem, så det er svært, at melde noget ud i god tid. 

 
Vi har ansat to nye lærer både en tysklærer og en naturfagslærer. 

 
Vi søger to nye pædagoger. Stillingsopslaget er kommet ud i dag. 

Del gerne. 
 
Vi vil modtage midler til trivselsarbejde, som primært skal bruges 

på eleverne i udskolingen. Vi tager lærere med på råd, så 
pengene bliver udnyttet bedst muligt. 

 
 

4. Timefordelingsplan – se vedhæftet 

Der er sendt en video ud sammen med dagsordenen. Alle har derfor haft 
mulighed for, at orientere sig i planen inden mødet. 

 
Der er meget få justeringer i forhold til sidste år.  



Der er kommet en ekstra matematiktime på 7. årgang og vi har valgt, at have 3     
lektioner i valgfaget hele året.  

I valgfaget på 8. årgang holder vi fast i 2 lektioner i efteråret i forbindelse med 
den afsluttende prøve. 
 

Måske vi kan prøve at arbejde på, at få børnene i svømmehallen, så de kan få 
den undervisning, som de har mistet. 

 
Timefordelingsplanen er godkendt af bestyrelsen d.d. 
 

 
5. Trafik 

Der har været et møde omkring trafikomstændighederne ved Baggesenskolen. 
Der kom et forslag om, at lave Jens Baggesensgade om til en ”Børnegade”. 
Vi kunne vælge tre prioriteter bl.a. reduceret hastighed, opmærksomhed på 

Birchnersgade 
På kommende byrådsmøde bliver det taget op/besluttet og vores område har 

tilsyneladende stor prioritet. Vi afventer byrådsmødet. 
 
6. Skolefest 

Vi må desværre konstatere, at vi ikke i år kan holde skolefest i den form vi 
plejer. 

Måske skal vi arbejde med klassefester i stedet for en samlet fest. Vi skal dog 
også tænke på vores personale og deres tid. 
 

Vi afventer situationen og ser hvad der bliver muligt. 
 

7. Valg af ordstyrer til næste møde 
Helle, hvis det er et online-møde ellers Jesper 

 
 
8. Eventuelt 

Birgitte og personalet er kede af, at deres formulering ikke kom frem i 
høringssvaret omkring de Nationale Test. Lotte kommenterede på det og 

tænker, at personalets holdning er skrevet ind. 
 
En forældre har henvendt sig om et stykke jord, som skolen måske kunne eje. 

Kunne det være en mulighed?? Da det er forvaltningen og ikke skolen, som 
køber jord skal de kontaktes. Hvem skal vedligeholde området mm 

 
 
 

Pkt. kommende møder:  
 Madvognen 

 Børne- og Ungepolitik 
 Anti mobbestrategi  

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Den åbne skole 


