
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag d. 1.februar 2016 

Kl. 17.30 – 20.00 

 
Deltagere: Bettina Kallenbach (skoleleder), Thomas Dvinge Baun, Lotte Andersen (formand),  

Lilian Jørgensen, Anette Jessen, Louise Abel Thomsen, Henrik Andersen,  

Peter Taulo, Lisbeth Freitag (medarbejder rep.),  

Svend 7.y (næstformand elevrådet), Victoria 9.y (elevrådsformand). 

 

Fraværende : Heidi Skovgaard, Louise Jørgensen,  

 

Fraværende med afbud: Kirsten Erichsen, Julie 9.y (elevrådsformand).  

 

Ordstyrer: Henrik Andersen. 

Referent: Thomas Dvinge Baun. 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af referat 

Referatet godkendt. 

 

2. Fortsat høring af kvalitetsrapporten for skoleområdet 2014-2015 Baggesenskolen (bilag 

udleveret ved sidste møde )  sendes til Louise J. og Peter 

 

 Bestyrelsen kommenterede kvalitetsrapporten med følgende. 

CEPOS vurderingen på -0,4 er et resultat af en meget dårlig præstation i engelsk skriftlig og dansk 

retskrivning samt problemløsning i matematik men skolen er i en generel positiv udvikling set i 

forhold til afgangsprøveresultater og området har vores bevågenhed, skolen har bla. læse- og 

matematik konferencer for alle skolens klasser hvert år, med udgangspunkt i standardiseret før- og 

eftertest. 

 

Der er store udsving i læsning når der måles med de Nationale test, men når skolen måler med 

standardiserede læsetest ligger vores elever/klasser i en positiv udvikling, dog er vores elever på 

mellemtrinnet (specielt vores nuværende 4. årgang) stagneret i deres udvikling, hvilket vi er 

opmærksomme på. Vi tilbyder bla, VAKS-kurser samt It-rygsække til elever der måtte have 

dyslektiske udfordringer. 

 

Dette er positivt at 86,7 % af vores elever efter 13 måneder stadig fastholder deres 

ungdomsuddannelse.  

 

Det er bekymrende at vores elevfravær er højt. Skolen er meget opmærksom på de elever, der har 

bekymrende højt fravær og er ærgerlig over at den kommunale grænse for hvornår vi skal reagere er 

ved 50% fravær i forhold til Drop-out –det vil være fornuftigt  at reagerer meget tidligere 

Vi vil opfordre til at man i kommunen beslutter at gå over til en timerfraværsregistrering i stedet for 

dagfravær, da al erfaring viser at det har en meget stor effekt i forhold til at nedbringe elevernes 

fravær. 

 

3. Læringssamtaler - drøftelse 

Bettina orienterede om at skolens ledelse pt. arbejder på at kunne skabe rum for at hver elev 

(ugentligt) får mulighed for at have en læringssamtale med en af sine lærere i forhold til egen 

progression og målsætning i fagene dansk, matematik og engelsk. 

Derfor har skolen overvejet at søge dispensation om at konvertere en times understøttende 

undervisning for 4-9 årgang til en times to-lærerfunktion, hvor der kunne være læringssamtaler. 



Skolen har været i dialog med KUK, vedrørende perspektivet om at elever i 4-9 årgang kommer en 

time tidligere og Bodil (leder i KUK) har tilkendegivet at hun ikke set problemer i dette. 

Ansøgningen vi fokusere på at understøtte Visible learning via læringssamtaler samt UPV 

(uddannelses paratheds vurdering) på skolen. 

 

Da Nymark skolen også har tanker om at arbejde med læringssamtaler har vi valg at lave en fælles 

ansøgning til Center for skole. 

 

En konsekvens af at konvertere en times Understøttende Undervisning om til en times 

læringssamtaler, vil eleverne opleve at de har en time tidligere fri i løbet af en skoleuge. 

 

Bestyrelse ser rigtig mange perspektiver i en ugentlig læringssamtale, bla. vil der blive mulighed for 

at udbygge relation mellem lærer-elev, tidlig fokus på at målsætte elevernes progression, foregribe 

fejllæring, foregribe mistrivsel ol.  

 

4. Arbejdsgrupper skolefesten 

Fredag den 20. maj afholdes årets skolefest og i den forbindelse vil bestyrelsen gerne inviteres til at 

deltage i planlægning af denne. 

Bestyrelsen vil gerne bidrage ved at stå for en bod ved skolefesten. Bodens indhold kan 

skolefestudvalget bestemme. 

 

5. Indvielse af skaterbane – presse? - drøftelse 

Bestyrelsen tilkendegav at det kunne være en rigtig god ide, at invitere presset til åbningen af skolens 

legebørs –herunder skaterbanen. 

Legebørsudvalget har møde på torsdag og vil drøfte forslaget om at invitere pressen og eventuelt 

nogle højskoleelever til at lave en lille opvisning på skaterbanen. 

 

6. Meddelelser  

a) Formanden  

Arbejdsgruppen der invitere forældrerødderne har haft første møde og på næste 

bestyrelsesmøde vil der blive drøftet datoer og aftaler. 

 

b) Elevrådet  

Elevrådet har sat gang i deres aktion med at sætte fokus på vores toiletadfærd og er i fuld 

gang med at producere plakater og slogans. 

Elevrådet har drøftet at tiden er presset når eleverne i overbygningen skal til faglokaler. 

På 5-6 årgang kunne man godt tænke sig at få mulighed for at være på biblioteket. 

Skraldespandene på toilette er skiftet og det er blevet positivt bemærket 

 

c) Medarbejderrepræsentant 

Der arbejdes på at gennemføre årets trivselsundersøgelser på alle årgange. 

Der opleves stor succes ved at have åbnet hallen for 7-9 årgang i frikvartererne. 

 

d) SFO  

Der planlægges talentshow i SFO’en. 

3. årgang besøger KUK da eleverne med udgangen af dette skoleår, stopper i SFO og starter 

i KUK. 

Fredag den 12. februar er der fastelavn på skolen for 0-3 årgang. 

 

e) Skoleledelsen. 

Trivselsundersøgelsen  for skolens personale er afviklet og den ser rigtig fin ud og bliver 

efterfølgende bearbejdet i arbejdsmiljøgruppen i forhold til mål- og handleplan. 

 

7. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt) 

Lotte Andersen 

 



8. Evt. 

 

 

Pkt. kommende møder:  

 Forældretilfredshedsundersøgelse 

 Udviklingspotentiale for SFO ( drøftelse ) 

 Oplæg i Intrabrug for bestyrelsen 

 Uro/arbejdsro  

 


