
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 1. november kl. 17.30 – 20.00 

 
Deltagere: Lotte, Christian, Jesper, Louise D, Louise A, Birgitte, Adam, Julius, 

Henriette og Helle  
 

Fraværende: Louise D, Louise A, Julius 
 
Fraværende med afbud: Cristian 
  

Ordstyrer: Lotte 
 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat  

Godkendt med en enkelte rettelse. 
 

2. Punkter til eventuelt 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden 

Vi har afholdt ”Åbent Hus” for kommende 0. klasseelever.  
Vi talte bl.a. om valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Vi skal 

undersøge, om de kommende forældre må stille op til valget. 
Lotte kontakter Center og Skole og undersøger det nærmere. 
 

b) Elevrådet  

Vi har ikke afholdt møde siden sidst. 

Der er kommet nye møbler til fællesrummene i udskolingen, som 
medlemmer fra elevrådet har været med til at udvælge. 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på 
græskarlygteprojektet. 

Vi skal afholde skole-hjem-samtaler i uge 45 
 

Der er startet en ny lærer på skolen i dag. 
 

SFO 
Der er startet en ny pædagog i SFO´en i dag. 

Vi har holdt Halloween i torsdags, som børnene var rigtig glade 
for. Gyserkælderen var endnu en gang en succes. 
 
Vi går i gang med Lucia, som lige nu er for 2.+3. klasses pigerne, 

som går i SFO. 
 

d) Ledelsen 
Vi har sagt farvel til en lærer, men samtidig budt velkommen til 

en ny + en ny pædagog i SFO´en. 
 

Vi har fået meget og rigtig positiv omtale på græskarlygterne. 
 

Vi har haft ”Åbent Hus” for kommende 0. klassebørn. Vi har lavet 
en ny folder, som er leveret ud til daginstitutionerne.  

Som noget nyt, havde vi både børn og forældre med. Alle børn fik 
en lille hilsen med hjem fra skolen. 



  

Vi har stor fokus på indskolingen lige nu. Vi har afholdt et indskolingsmøde, hvor 
vores inklusionsvejleder fra PUI deltog. 

Vi har drøftet vores anti-mobbestrategi på et personalemøde, så den vil blive 
opdateret hurtigst muligt. 

 
Vi har fået Corona midlerne udbetalt. De er allerede brugt på vores tur til 

Egeskov. 
 
Center for Børn og Unge har lige nu fokus på, hvordan vi kan hjælpe de unge 
mennesker til at blive modige og robuste unge, som kan mestre livet. 

Vi har derfor sagt ja til tilbuddet om, at blive en del af MOT. Vi sender 
information ud til udskolingen om projektet. Det er primært et forløb til 7.-9. 
klasse. Vi skal bruge 2-3 fra personalet, som har lyst til at tage opgaven. 
 

Vi kunne godt tænke os, at drøfte Lucia traditionen på skolen. Skal vi fortsat kun 
tilbyde det til pigerne i SFO´en???  

Elevrådet kan være med til at tale om det. Måske skal det være en fast tradition, 

at det en er klasse, som fast står for Lucia hvert år. 

 
Hvis der kommer drenge, som vil være med i år, skal de have lov til det. 

 
Antallet af smittede med Corona stiger i øjeblikket. Vi har test på skolen en gang 
om ugen. 

 

4. Mandat til Lotte i forhold til fælles skoleformandsråd – beslutningspunkt 
 
Der var kun mødt to op fra bestyrelsen, derfor var de ikke beslutningsdygtige. 
 

5. Opfølgning på mødet med elevrådet – hvordan arbejder vi videre? 
 

Vi laver et udvalgt, som kigger på kommentarerne.  
Den 6/12-21 mødes Lotte, Helle, Birgitte og Adam kl. 16.00-17.00 inden 

bestyrelsesmødet og kigger på det. De fremlægger for de andre i bestyrelsen 
efterfølgende. 

Hvis andre har lyst til at være med, er de velkomne kl. 16.00. 
 
6. Planlægge klasseforældremøde (18. november) 

 

Mødet er fra kl. 17.00-18.30. 
Husk det er forældrenes møde. Et punkt kunne umiddelbart være evalueringen 

af uge 45 og Lucia 
 

Lotte og Jesper deltager. Vi ser meget gerne, at flere fra bestyrelsen også 
deltager. 

 
Lotte laver et udkast til en dagsorden, som Malene kan sende til forældrene 
hurtigst muligt. 
 

7. Nyt lovpligtigt princip – inkluderende fællesskaber – opstart på arbejdet 

 
Hvad synes vi på Baggesenskolen er et inkluderende fællesskab både fagligt og 

socialt. 
Vi tager punktet op igen på det første møde i det nye år, som bliver mandag den 
3. januar 2022. 
 

Birgitte prøver inden mødet, at høre i personalegruppen, hvordan de tænker 
inkluderende fællesskaber.  



HSH tager det med på et elevrådsmøde og laver en tråd i Aula til kommentarer 

fra personalet. 
 

8. Valg af ordstyrer til næste møde 
Jesper 

 
9. Eventuelt 

Næste møde er mandag den 6. december. Mødet bliver afholdt fra 17.00-18.30 
Vi bestiller mad til kl. 18.30 og spiser efter mødet. 
 
Det er vigtigt, at alle melder afbud hvis de ikke kommer til møderne.  

I dag var vi ikke beslutningsdygtige. 
 

 

Pkt. kommende møder:  
 Forretningsorden 
 Madvognen 

 Anti mobbestrategi (det skal der kigges på i personalet) 
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Den åbne skole 


