
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 9. august kl. 17.30 – 20  
 
Deltagere: Lotte, Christian, Jesper, Louise D, Louise A, Louise L, Birgitte, Lasse, 

Henriette og Helle (der er ikke elevrepræsentanter med – de er ikke valgt endnu) 
 

Fraværende: 
 

Fraværende med afbud: Gitte, Louise L 
  

Ordstyrer: Jesper 
 

Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat – der er mange  
 
2. Punkter til eventuelt 

 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

Gitte og Louise er trådt ud af bestyrelsen. Karina som er 
suppleant kan desværre ikke være en del af bestyrelsen lige nu 

grundet meget arbejde. 
 

Det er vigtigt, at alle kommer til møderne eller husker at melde 
afbud, da minimum halvdelen af bestyrelsen skal være deltagende 
for at der kan træffes beslutninger. 
 

Vores netværksmøde med de andre skoler, bliver skudt i gang 
igen. 
 

b) Elevrådet – udgår da de repræsentanter ikke er valgt endnu. 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Vi har haft en god opstartsuge. Det er dejligt, at få eleverne 
tilbage igen. 

SFO´en er startet med de nye elever i 0. klasse. Nu har vi 
mulighed for, at have klasserne samlet på årgangene. 

Vi håber på, at vi meget snart kan blande eleverne på tværs af 
klasserne. 
Vi har fået to nye medarbejdere i SFO´en, som vi håber falder 
godt til. 

 
d) Ledelsen 

Vi har fejret Mette´s 50 års jubilæum. Der er blevet holdt 
reception for hende den 2/8-21. 

Birgitte er gået på efterløn den 1/7. Vi ønsker hende er godt 
otium. 

 
Vi har ansat 7 nye medarbejdere. 3 pædagoger og 4 lærere. 
Velkommen til alle. Vi håber alle bliver glade for, at være på 
Baggesenskolen. 

 



Den ene er ansat som pædagog/familievejleder til vores 

familieklasse. Forældrene vil hurtigst muligt blive informeret om 
projektet. 

 
Vi glæder os til, at arbejde videre med AP Møller Projektet, som 

har opstart i januar 2022. 
 

Vi har haft en rigtig god opstartsuge med god stemning. 
Vi har startet PLF op, så lærerne havde tid til at planlægge 
undervisning sammen. 
 

Vi har nedsat et udvalg, som skal arbejde med, at bevægelse 
kommer endnu mere ind i timerne, da vi har fået lidt økonomiske 
midler. 
 

Uge 38 har vi planlagt en trivselsuge. Vi skal på udflugt om 
torsdagen. Hele skolen skal til Egeskov Slot. 

 

Børne- og ungeudvalget inviterer til et dialogmøde om 

udviklingspotentialer og prioriteringer. Lotte og Helle deltager. 
Mødet bliver afholdt den 18. august. 

 
4. Corona status 

Vi har lige fået de nye retningslinjer den 3/8-21. 
Der er ikke så meget nyt i retningslinjerne. Enkelte ting har vi holdt fat i bl.a. 

faste toiletter, håndvask og udluftning. 
 
I Slagelse Hallen er der åbnet op for vaccinationer uden tidsbestilling. Måske vi 
skal informere forældrene om det. 

 
 

5. Dette skoleårs fokuspunkter (Børne- og Ungepolitik) 
Vi arbejder på, at holde et møde hvor det nye elevråd deltager. Vi indkalder til et 

fællesmøde, når de er blevet konstitueret. Lotte og Helle arbejder videre med, at 
finde en dato. 

 
 

6. Bestyrelsens arbejde i det kommende skoleår – årshjul (vedhæftet) 
- Dato for mødet med forældrerødderne bliver torsdag den 18. november 2021 

kl. 18.30-20.00 i personalerummet. 
 

- Vi har sidst revideret årshjulet i 2018. 
- Lotte kontakter foreningen ”Skole og Forældre” for at høre hvornår vi skal 

revidere vores forretningsorden og evt. afholde valg. 
- Måske vi skal overveje, at holde færre møder generelt, eller måske enkelte 

møder online.  
 

7. Forældremøder i uge 34 
- Fordeling – plan er lavet på mødet dd 

- Oplæg – Vi laver nogle punkter, som beskriver hvad vi arbejder med 

 
8. Forældre inde på skolen – erfaringer fra Corona-tiden 

Hvordan bruger vi vores erfaringer fra Coronatiden? 
Vi er interesseret i, at høre forældrenes oplevelser. Vi har det med som punkt på 
forældremøderne i august 2021 
Fokus på den gode start på dagen. 

Måske kan forældrene få lov til at følge eleverne ind i skolegården? 



Vi tager det med på forældremøderne og beslutter efterfølgende proceduren for 

forældre på skolen. 
 

 
 

9. Elevplaner – skal vi fravige dem i dette skoleår? 
Det er vigtigt, at forældrene har mulighed for, at følge med i elevernes 

udvikling. Personalegruppen har gode erfaringer med elevsamtaler. 
 
Ledelsen foreslår, at vi i dette skoleår har fokus på elevsamtaler i dansk, 
matematik, engelsk og trivsel. 

Bestyrelsen er enig i dette, så det bliver besluttet den 9/8-21. 
 

10. Skolens principper redigeres og godkendes (redigerede er vedhæftet – forslag 
til rettelser er med rødt) 

Punktet er udsat til næste møde, som er den 6. september kl. 17.30-
19.00 

 

11. Valg af ordstyrer til næste møde 

Louise D 
 

12. Eventuelt 
 

Pkt. kommende møder:  

 
 Forretningsorden – hvordan skal/kan møderækken være 
 Skolens principper 
 Madvognen 

 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Den åbne skolevores  


