
Referat – Skolebestyrelsesmøde 
Med deltagelse af det store elevråd 

Mandag den 11. oktober kl. 17.00 – 20.00  
 
Deltagere: Lotte, Christian, Jesper, Louise D, Louise A, Birgitte, Lasse, Adam, Julius, 
Henriette og Helle samt resten af det store elevråd 

 
Fraværende: Julius 

 
Fraværende med afbud: Christian 
  
Ordstyrer: Helle 

 
Referent:  Henriette 

 

 
17.00 til 18.30 

Arbejde med Børne- og Ungepolitikken – vedhæftet 
Vi har særligt valgt at have fokus på: 

 Alle børn og unge har potentiale 
 Alle børn og unge har behov for samhørighed og venskab 
 Alle børn og unge skal tilbydes motiverende læringsmiljøer 

 

18.30 – vi spiser pizza 
 
19.00 til 20.00 
 

1. Godkendelse af referat  
Der er ikke et referat til godkendelse, da mødet blev brugt til, at udarbejde 

høringssvar til budgettet. Der var ingen beslutningspunkter. 
 
2. Punkter til eventuelt 

 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

Lotte har været til et konstituerende møde med de andre 

skolebestyrelser. Center For Skole har stillet en sekretær til 

rådighed til møderne. 
I de andre byer bliver de inviteret med til udvalgsmøder. Lotte 

skal have godkendelse fra bestyrelsen til, at hun må repræsentere 
Baggesenskolen. Det har bestyrelsen givet Lotte d.d. 

 
Følgende punkter vil der blive arbejdet videre med: 

 
1. Møde med Børne og Ungeudvalget 
2. Den Åbne skole 
3. Bevægelse 

4. Forældresamarbejdet 
 

Der er kommet en mail fra Lasse. Den handler om, hvilke 
medarbejdere, som skal med til skole/hjem samtalerne. Vi har 

tidligere godkendt en plan i bestyrelsen, men vi evaluerer på den, 
når samtalerne er afholdt igen i uge 45. 

 
 

 



b) Elevrådet  

Der var været to møder i det fælles kommunale elevråd, hvor der 
bl.a. blev talt om Børne og Unge Politikken 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Lærerne glæder sig til skole/hjemsamtalerne. De er glade for 
formen, da det er den mest retfærdige for alle i forhold til 

arbejdstiden. 
 
SFO´en har lavet ”Tosset Torsdag”, hvor der blev lavet nogle 
anderledes ting.  

Børnene kan godt lide de lidt anderledes ting, så de var glade. 
 
Vi deler fortjenstmedalje ud til børnene, hvis de er gode til at gøre 
noget ekstra i SFO´en eller gode til at hjælpe andre mm 

 
d) Ledelsen 

Vores Egeskovstur var en kæmpe succes. Alle fik nogle gode 

oplevelser. 

 
Lige nu fylder økonomien lidt, da vi ikke ved hvor store 

besparelserne bliver i indeværende og kommende skoleår. 
 
Vi skulle meget gerne få malet enkelte lokaler på skolen i 
efterårsferien. 

 
Vi har indkøbt nye møbler til fællesrummene i udskolingen. De 
skal være med til, at skabe et godt læringsmiljø for de store 
elever. 

 
Vi har et stort fokus på, at få mange nye 0. klasse elever ind på 

skolen. Vi har lavet en plakat, lavet en film og tager med på 
forældremøderne i daginstitutionerne. Vi har inviteret forældre og 

kommende elever til Informationsmøde den 28/10-21. 
 

Vi har møde med alle forældrerødderne den 18. november kl. 
17.00-18.30. 
 
Vi har ansat en pædagog pr. 1/10. Vi ansætter endnu en 

pædagog den 1/11 + en ny lærer pr. 1/11-21. 
 

Familieklassen er starter godt op. Der er lige nu 6 familier som 
deltager. Det har vi store forventninger til. 

 
Informationsmøde for kommende 0. klasser er den 28/10 KL. 

17.00-18.00. 
Vi har Åbent Hus i SFO´en den 23. november kl. 17.00-18.00 
 
Vi er ved at rydde op i, og optimere vores hjemmeside, så den 

bliver mere aktuel. 

 
 

4. Skolens principper redigeres og godkendes – vedhæftet 
 
Alle principperne er godkendt i bestyrelsen den 11.10.21. 
 

 
 



5. Valg af ordstyrer til næste møde 

Lotte 
 

6. Eventuelt 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pkt. kommende møder:  
 Nyt lovpligtigt princip – inkluderende fællesskaber  

 Forretningsorden 
 Madvognen 
 Anti mobbestrategi (det er der kigget på i personalegruppen) 

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Den åbne skole 
 Kostpolitik 


