
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag den 10. februar kl. 17.30 – 20.00 

Vi holder fortsat mødet i personalerummet, så vi kan sikre god afstand 

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

Henriette og Helle  

 
Fraværende: 

 
Fraværende med afbud: Louise D. Louise A, Lasse 
  

Ordstyrer: Jesper 
 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat  

 
2. Punkter til eventuelt 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden  
 
Vi har lige holdt et formøde, hvor vi har talt om Børne og Unge 
Politikken. Vi vil specielt have fokus på følgende punkter: 

 Samhørighed 
 Alle elever har potentiale 

 Venskaber 
Hvad gør vi lige nu på Baggesenskolen – venskabsklasser, 

legeagenter mm 
 

Lotte laver et forældrebrev, hvor der bliver opfordret til, at 
forældrene afholder sociale arrangementer i klasserne. Helle skriver 
det i personaleinfo, så lærerne også kan opfordre til det. 
 

Vi vil gerne formidle alle de gode tanker og tiltag til medierne, så vi 
kan profilere skolen.  
 
Christian prøver at skaffe kontakter, så vi kan komme i medierne. 

 
Der er blevet afholdt møde den 31/1-22 med de andre 

skolebestyrelsen. Børne og Ungeudvalget kunne desværre ikke 
deltage, da de ikke har konstitueret sig endnu. 

 
 

b) Elevrådet  
 
Vi har holdt elevrådsmøde i dag. Nu ser det ud til, at toiletterne er 

ved at blive lavet. Vi får et nye parkour stativ i skolegården. 

Der er nye computere på vej til indskolingen og mellemtrinnet. 
Elevrådet arbejder på en løsning, så skolen kan komme til at se 

bedre ud. 
 

 
 

 



c) Medarbejderrepræsentanter 

 
9. klasserne har lige haft projektopgave. 

7. klasserne skal være med til Edison 
 

d) Ledelsen 
 

Corona – vil har ikke så mange smittede lige nu, men efter nytår 
har vi haft en del elever og personale. 
Vores personalegruppe har været rigtig gode til, at hjælpe i de 
situationer, hvor det har været nødvendigt. 

 
Vi er i gang med, at kigge på timetal for kommende skoleår. Det 
er vigtigt i forhold til vores beslutninger i vores kommende 
fagfordeling. 

 
Vi har skudt vores A.P. Møller projekt i gang. Alle har været 

gennem den første workshop og de fleste har været med til deres 

første sparring. Generelt er der en meget stor tilfredse med 

projektet. 
 

Vi har været på MOT kursus. Vi glæder os til at komme i gang i 
alle vores udskolingsklasser. 7. Klasserne får 6 moduler, 8. 
klasserne får 3 moduler og 9. årgang får 3 moduler. 
 

Vi har arbejdet med visitationer. Den nye model er gennemgået 
med bestyrelsen. 
 
Vi er blevet tildelt midler fra Socialstyrelsen til fagligt løft. Vi skal 

lave og indsende en projektbeskrivelse inden den 22/2- 22. 
 

4. Skolebestyrelsesvalg med nedsættelse af valgbestyrelse + drøftelse af 
rekruttering af nye medlemmer – se bilag 

 
Hvad virker og hvordan skal vi gøre det, for at få forældrene med i bestyrelsen? 

Vi kunne evt. ”prikke” til nogle andre forældre. Måske lærerne også kunne prikke 
til nogle forældre, hvor de tænker det kunne være en god ide. 
Evt. kontakte børnehaverne, så de kommende 0.klasses forældre også kan 
melde sig til bestyrelsesarbejdet. 

Lotte sender et brev til formændene for bestyrelserne i vores 
distriktsbørnehaver. 

 
Hvis vi skal have valg, kan de forældre, som har lyst til at stille op, lave en lille 

video eller et skriv, som kan komme på Aula. 
 

Valgbestyrelsen består af Helle og Lotte. 
 

5. Kerneopgaven på Baggesenskolen – profil – værdier – retning for skole - 
rekruttering af elever 

 

Vi har et stort fokus på rekruttering af nye elever og hvad er Baggesenskolens 
profil. Hvordan får vi skabt endnu flere gode historier om skolen?. 

 
Vi vil opgradere vores hjemmeside, så det bliver ”vores” børn der vises og ikke 
standardbilleder. 
 

Måske vi kunne være mere synlige i bybilledet med veste eller andet. 
 



Måske vi kunne satse på en linje med sejlsport eller andet. 

 
Være en mere traditionel folkeskole med traditioner og værdier. 

 
Kost og ernæring kombineret med fysik og idræt. 

Lave skolen om til en restaurant f.eks. 8. årgang 
 

6. Opfølgning på mødet med klasseforældrerødder 
 
Vi har tidligere drøftet skole-hjem-samtalerne og Lucia. 
Der var generelt mange gode tilbagemeldinger. Her blev bl.a. nævnt: 

Egeskovturen, skolekomedie, ros til SFO´en, lejrskolen, græskar, 
venskabsklasser, trivselsarrangementer, sommerforældremøder – det tog lang 
tid i Multihuset med meget information. 
 

Godt at det er muligt, at blive testet på skolen. 
Et højt informationsniveau fra personalet og ledelsen 

Hvordan skal juleklippe/klistredagen afholdes – med eller uden forældre? 

 

7. Skolebestyrelsesseminar 12/3 eller 26/3 9.00 til 16.00 på Teams – er der 
nogle der vil deltage? 

 
Ingen af de fremmødte havde mulighed for at deltage. 
 

8. Næste møde torsdag den 3/3 eller mandag den 7/3 

 
Næste møde bliver mandag den 7. marts kl. 17.30. 

 
9. Valg af ordstyrer til næste møde 

 
Louise A 

 
10. Eventuelt 

 

Pkt. kommende møder:  
 Lucia 

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

 Den åbne skole 


