Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 12. januar 2015
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Bettina Kallenbach (skoleleder), Thomas Dvinge Baun,
Lilian Jørgensen, Lisbeth Freitag (medarbejder rep.), Lotte Andersen (formand), Peter Taulo Larsen,
Heidi Skovgaard, Louise Abel Thomsen, Louise Jørgensen, Anette Jessen, Henrik Andersen,
Fraværende :
Fraværende med afbud: Line Sørensen (elevrådsformand), Kirsten Eriksen, Jacob Hilhjær
(næstformd. Elevrådet)
Ordstyrer: Lilian Jørgensen
Referent: Thomas Dvinge Baun

Referat:
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
2. Nye produkter fra Skolemælk (Bilag vedlagt)
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skal tilbydes nye produkter fra Dansk Skolemælk. Bestyrelsen
kommenterede oplæget med følgende:
Der var en generel oplevelse af, at de nye produkter er alt for sukkerholdige og kalorietunge og ikke
harmonerer særligt meget med skolens kostpolitik.
Det blev drøftet, hvorvidt de store elever ville vælge produkterne som alternativ til ikke at have
madpakke med overhovedet, men bestyrelsen var generelt enige om at produkterne ikke skal tilbydes
vores elever på daglig basis.
Skolebestyrelsen besluttede at tilbuddet fra Dansk skolemælk ikke tilbydes elever på
Baggesenskolen.
3. Sundhedspolitik
Skolen har fremadrettet mulighed for at udarbejde en sundhedspolitik. Under punktet blev der vist
eksempler på sundhedspolitikker til inspiration.
Der er mulighed for at få folkesundhedsstyrelsen ud til et bestyrelsesmøde for at hjælpe os i gang.
Politikken vil kunne indeholde beskrivelser i forhold til fysisk sundhed, mental sundhed, seksuel
sundhed, social sundhed
Bestyrelsen syntes at det kunne være interessant at arbejde med en sundhedspolitik og understregede
at det vil være væsentligt at politikken ikke ligger op til forbud, men beskriver, hvordan vi ønsker at
arbejde med sundhed.
Bestyrelsen kommenterede at der skal laves en proces, hvor alle aktører omkring skolen bliver
involverede.
Bettina og Lotte arbejder videre på at undersøge, hvem der kan hjælpe med at starte processen op.
4. Gennemgang af princip for voldsomme fysiske konflikter mellem elever (bilag vedlagt)
Det blev drøftet hvorvidt der skulle stå to eller flere eller blot ”elever der er i konflikt”.
Det kan være svært at definere hvad ”en voldsom konflikt” er.
Det kan være svært at reagere ”hurtigt” i forhold til, hvor hurtigt historier er i omløb på de sociale
medier.
Det bliver rettet i politikken at: Ved voldsomme konflikter sikres dialog med de berørte klasse,
årgang eller skolen.
Det blev foreslået at princippet også kunne indbefatte psykisk vold men der var en generel oplevelse
af, dette ligger i skolens mobbepolitik.

5. Kommunikation nyhedsbrev
Bettina og Lotte har i december sendt et nyhedsbrev ud og er allerede klar med at få sendt et
”nytårsbrev” ud.
Det vil være godt at få beskrevet, hvordan der etableres bord/bænke, bordtennis, street basketbane
samt etablering af den nye udeskole.
6. Strategisk kommunikation – oplæg Lotte - temadrøftelse
Punktet sættes først på den kommende dagsorden. Lotte skriver til bestyrelsen i forhold til input og
oplæg frem mod næste bestyrelsesmøde.
Punktet dækker over et ønske om, at være en arbejdende bestyrelse.
7.

Meddelelser
a) Formanden
Intet
b) Elevrådet
Intet
c) Medarbejderrepræsentant
Intet
d) SFO
Intet
e) Skoleledelsen.
Bede uden for skolen er blevet fjernet, sådan at der kan komme bordbænkesæt opsat.
Der har været ansættelsessamtaler til stillingen pr. 1.2 2015 men stillingen er
løst internt.
Manja er 6.1 2015 sygemeldt på grund af graviditetsgener, Manjas timer er
besat internt.
Vores udeskolelokale bliver indviet i uge 8. skolen har ansøgt
undervisningsministeriet om at blive forsøgsskole i forhold til udeskole på
mellemtrinnet.
Information vedrørende forældrehenvendelse.
Torsdag og fredag denne uge er der anderledes dage da personalet er på
Visible learning kursus.
Lone Kjeldtoft er begyndt som AKT-medarbejder.

8. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt)
Peter Taulo
9. Evt.
Det kunne være godt at forældre og elever kan se, hvad fravær skyldes via forældreIntra.
Pkt. kommende møder:
• Evaluering af lektiecafe.
• Oplæg i Intrabrug for bestyrelsen
• Forældretilfredshedsundersøgelse
• Generelt gennemsyn af retningslinjer og principper
• Drøftelse af inde- og udeordning for mellemtrinnet
• Udviklingspotentiale for SFO (drøftelse)

