
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 16. juni kl. 17.00 – ca. 20.00 
 
Deltagere: Lotte, Christian, Jesper, Louise D, Louise A, Birgitte, Lasse, Adam, Julius, 
Henriette og Helle  

 
Fraværende: Adam og Julius 

 
Fraværende med afbud:  

  
Ordstyrer: Lotte 
 

Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat  

Godkendt uden kommentarer. 

 
2. Punkter til eventuelt 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden  

Vi har deltaget i stormødet, som Lærerforeningen havde 
arrangeret. 

Politikerne var ikke meget for at udtale sig, enkelte mente dog at 
det ikke var en god ide at spare så meget på skoleområdet. 

De havde generelt svært ved at definere hvad de tænker en god 
folkeskole er. 
 

b) Elevrådet  
Ingen til stede 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Vi har mærket besparelserne og det har skabt utryghed i 

personalegruppen. Vi er spændt på hvordan fremtiden kommer til 
at se ud. 

 
Vi har haft første dag med vores ”nye” 7. klasser. Det har været 
en god dag for dem. 

 
SFO´en har holdt multidag på stadion for hele indskolingen. Det 

var en stor succes. 
 
Der har været et borgermøde i Storebæltshallen. Vi vil gerne 

optimere brugen af hallen. Flere foreninger og repræsentanter for 
ejendomsservice mødte op, og vi arbejder videre med en god 

plan. 
Der bliver afholdt et nyt møde til efteråret. 
 

SFO´en arbejder på, om vi kun skal bruge Aula fremadrettet, så 
det bliver mere ensrettet, og forældrene ikke skal have beskeder i 

to forskellige systemer. 
 

d) Ledelsen 



Det er en svær tid lige nu grundet de besparelser som skolen er 
blevet pålagt. Personalegruppen er rigtig god til at bakke 

hinanden op.  
 
Vi har arbejdet med klassesammenlægning på 7. årgang. De har 

haft første dag i deres nye klasser i dag den 16/6-22. 
 

Vi håber på, at vi får renset vores facade, da den ikke er særlig 
pæn lige nu. 
 

Vi har afholdt skolefest, som var en kæmpe succes.  
Igen har personalegruppen ydet en kæmpe indsats. 

 
Sidste skoledag for 9. årgang var en rigtig hyggelig dag med 
karamelkastning, fodboldkamp, vandkamp mm 

 
Vi har sidste dag med eksamen i morgen. 

 
Vi har translokation med 9. årgang den 22. juni. Vi glæder os til 
at sende dem godt afsted fra Baggesenskolen. 

 
Sidste skoledag satser vi på at synge feriesangen mm og samtidig 

har Hanne Vang sidste arbejdsdag på Baggesenskolen.  
 
Katrine fra SFO´en overtager børnehaveklassen efter Hanne. 

 
Vi har lavet fagfordelingen og skemaer er sendt ud til personalet. 

Klasseskemaer kommer først ud til forældrene i starten af august. 
 

Vi har haft besøg af vores kommende 0. klasser og deres 
forældre. 
 

Vi er ved at få lavet forbedringer på legepladsen. Det er længe 
siden vi har bestilt og betalt for det. 

 
I opstartsugen efter sommerferien får alle medarbejdere 
førstehjælpskursus. 

 
4. Status på kommunens økonomi – skoleområdet 

Første fase er blevet besluttet og vi skal spare 4% i indeværende år. 
Vi forventer at fase to bliver en besparelse på 8%. 
Den 8. august præsenterer byrådet oplægget og der vil komme en 

høringsperiode. Den 10/10-22 træffes den endelige beslutning som efterfølgende 
skal effektueres. 

 
5. Input til tekst på hjemmesiden 

 

 
6. Eventuelt 

Hvordan skal vi forholde os til idræt og badesituationen? Det er ofte en 
udfordring, da flere og flere elever ikke vil i bad efter idræt. 

 

Pkt. kommende møder:  

• Forretningsorden 
• Anti mobbestrategi (det skal der kigges på i personalet) 

• Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
• Den åbne skole 


