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Referat af skolebestyrelsesmøde den 10. juni 2020 kl. 17-19.30 
Deltagere: 

Til stede: Ane Palsberg Wæhrens, Peter Nørklit Larsen, Line Garde, Sara Vinding, 
Anders Scheel Frederiksen, Rikke Malene Michan 
 
Gæster:, Johan Boas 
 
Suppleanter: Sylwia Owczarek Jacobsen   
 

Ikke til stede: Peter Ingsø, Mette Staehr, Sidsel 
Raben, René Roar Odgaard, Sidse Marie Engelbert 
Petersen, Peter Nyvold Bojsen-Møller, Anders 
Folmer Buhelt 

Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

1. Godkendelse af referat 
5 min 

Godkendelse af referat af forrige ordinære 
bestyrelsesmøde samt orientering om indhold af 
ekstraordinært online-møde. 
 

Godkendt.  
Onlinemødet handlede om corona, og indholdet hermed også 
godkendt.  
 

2. Meddelelser 
25 min 

Formanden 
Skoleledelsen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formandsmøde: Orienterede om seneste formandsmøde og om 
dagsorden på kommende møde. Indhold på begge møder er corona og 
økonomi.  
Der er integrationsmøde i næste uge, og Ane skal holde oplæg om 
indsatser på skoleområdet.  
Skoleledelsen: Orienterede om et stigende hærværk og salg af stoffer 
på skolerne. Og en drøftelse af overvågning og forældrevandringer i 
hotspot-områder.   
Medarbejderne: Bevægelsesvejleder vil gerne fortælle om den nye 
plan.  

3. Regler for fravær 
15 min 
 

Nye regler for fravær og tilladelser til længere 
fravær ved ferier o. lign. 
 

Orienterede om de nye fraværsregler og at vi har ændret på måden, 
forældrene skal orientere om. Op til 5 dage er det klasselæreren, der 
godkender.  
Obs på at italesætte over for forældrene, at eleverne skal være i skole i 
skoletiden.  

4. Næste års møder 
15 min 
 

Skolebestyrelsesmøder, kontaktforældremøder og 
skolebesøg mv. Vedhæftet 
 

Bestyrelsesmøderne er godkendt. Og kontaktforældremødet i 
september er placeret torsdag d. 24. september, som sendt ud. Skolen 
lægger det ind som en kalenderbooking.  
 

https://www.bakkegaard.gentofte-skoler.dk/Li/Foraeldre/Kontaktperson_Show.asp?Id=6049
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Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

5. Tilretning af 
forretningsorden 
5 min 
 

Mindre justering vedr. mødefrekvens. Vedhæftet Justeringer godkendt.   

6. Gennemgang af 
opdaterede principper 
45 min 
 

Vedhæftet Blev gennemgået og der kom input fra deltagerne. Principperne blev 
revideret og godkendt.   
 
Opfordring til vi udleverer/gennemgår dem for nye forældre.  
Opfordring til de ligger under dokumenter på Aula.  
Obs på forældre der kunne have brug for at få dem oversat i tolkede 
møder.  
 

7. Dialogkort – erfaringer 
10 min 
 

Line og Ane fortæller om erfaringer med dialogkort 
 

Gav nogle relevante dialoger. Godt, det ikke var entydigt, hvad der er 
rigtigt og forkert. Der kan være noget aldersbestemt i dialogen. Måske 
ramte de ikke et problem i 2. klasse, men var en god dialog.  
Kunne godt være de samme kort, man tog op år efter år. Gav en god 
”forældrefaglig snak”.  
Der blev brugt 15 minutter – det kunne godt være længere, og man 
kunne godt rotere grupper.  
Skal på forældremøderne i kommende skoleår.  
 

8. Positive erfaringer i 
corona-perioden 
30 min 
 

Hvad har vi lært? Er der noget, vi kan fastholde eller 
udvikle? 
 

Stikord i de gode erfaringer:  
- De ældste giver en tilbagemelding på, at det at kunne fordybe 

sig individuelt er positivt. Både i fjernundervisningen og på 
skolen. Er også muligt at arbejde i ro på skolen med de små 
grupper.  

- At gruppearbejde altid kan lade sig gøre, fordi teams kan 
hjælpe.  

- Forskellige indgange, kun elever på skolen, opdelte 
legeområder, arbejde i mindre grupper, fleksibel mødetid, 
lukning af P-pladsen i perioder/på dagen.  
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Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

Evt.   
 

Der er kommet et brev fra banken vedr. elevrådskontoen. Sender det 
til skolen, der tager kontakt til banken.   
Punkter til kommende møde 

- Klassedannelse efter 6. årgang og fokus på 
forældresamarbejde  

- Skole/hjemsamtalerne, form og antal 
- Madordningen evalueres  

Bestyrelsen blevet kontaktet vedr. skiltningen Ved Bommen. Naboerne 
ønsker bedre skiltning.  

 


