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Referat af skolebestyrelsesmøde den 23. oktober 2019 kl. 17-19 
Deltagere: 

Til stede: Malene Schat-Eppers, Peter Nørklit Larsen, René Roar Odgaard, Sidsel 
Raben, Rikke Malene Michan, Peter Ingsø Laursen, Anders Folmer Buhelt, Sara 
Vinding 
 
Gæster:, Johan Boas 
 
Suppleanter: Anders Scheel Frederiksen og Sylwia Owczarek Jacobsen   
 

Ikke til stede: Ane Palsberg Wæhrens, Mette 
Staehr, Stine Borresen, Peter Nyvold Bojsen-
Møller, Sidse Marie Engelbert Petersen 

Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

Godkendelse af referat Godkendelse af referat 
 

Godkendt 
 

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

Meddelelser (Orientering) 
15 min. 

Formanden 

 Skoledistrikter 
Skoleledelsen 

 Udviklingsdage, kommunikation mv 

 Nyt gulv i hallen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formanden: 
Intet 
 
Skoleledelsen: 

 Rikke orienterede om skoledistrikter. En foreløbig melding 
tyder på, BA skal have tre 0. klasser til næste år, men det vides 
endnu ikke. Beslutning om skoledistrikter (et eller flere) er 
endnu ikke truffet. Det udfordrer skolernes planlægning at 
svinge op og ned mellem 2 og 3 klasser år for år. 
 

 Indskoling, mellemtrin og udskoling har hver deres hele 
udviklingsdag i løbet af efteråret. Fokus er på professionelle 
læringsfællesskaber samt ”røde tråde” – både på årgangs- 
samt fagniveauer og for den samlede skole. Så samlet set 
arbejde med at styrke udviklingsarbejdet i hverdagen, så drift 
ikke tager hele dagsordenen. 
(Spørgsmål vedr. kommunikation til elever og forældre om 
omlagte dage af denne slags. Måske et behov for skarpere 
praksis. Bl.a. blev flere overraskede over, at nogle elever havde 
fri pågældende fredag). 
 

 Flot nyt gulv i hallen, som vi skal passe på. 
 

Medarbejderne: 
En hilsen med tak for anerkendelsen på Medarbejdernes dag. 
Tegninger og rim fra eleverne var meget værdsat! 
 
Elevrådet: 
Intet 
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Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

1) Trivselsundersøgelse 
20 min. 
 

Drøftelse af undersøgelsen (bilag vedlagt) 
 

Undersøgelsen drøftes i skolens teams netop nu. 
 
Bestyrelsen drøftede undersøgelsen. 
Elevernes oplevelse af for lille indflydelse på skolen fylder fortsat i 
undersøgelsen (som det også er tilfældet på landsplan). 
BA skiller sig positivt ud på trivsel i forhold til de øvrige skoler i 
Gentofte. 
 
En beklagelig fejl har betydet, at 9. årgang ikke fik gennemført 
undersøgelsen i denne omgang. 
 

2) Fokus på sprog 
15 min. 
 

Status – også fra teams på skolen 
 

Teams på mellemtrinnet og i udskolingen har drøftet emnet, hvor 
meldingen fra koordinatorerne er, at der løbende er fokus på sprog – 
også på digitale medier. Og opmærksomheden virker. Et andet 
eksempel er inddragelse af forældre på mellemtrinnet i relation til 
elevenes ageren og sprogbrug i relation til computerspil mv. 
 
Opmærksomhed på sammenhæng mellem adfærd/sprog i skolen og i 
fritidsklubben. 
 
Hav også fokus på, hvad vi gerne vil se mere af. Ikke kun, hvad vi ikke 
ønsker. 
 
Forslag om at arrangere elev-til-elev-læring om digital adfærd mv 
 
 

3) Trafikindsats 
15 min. 
 

Trafikindsats - status Egentligt ret positiv oplevelse af morgentrafikken – alt taget i 
betragtning. Manglende lys på cyklerne fylder en del. 
 
Der eksisterer en mængde kommunale materialer og kampagner. 
Ledelsen afdækker mulighederne. René forsøger at skaffe reflekser. 
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Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

4) Aula 
25 min. 
 

Aula – status. Tanker om kommunikation i Aula Starten har været relativt rolig. 
Stort fokus på kommunikationspraksis – herunder brugen af Min 
Uddannelse og ugebreve. 
 

5) Udskolingsfolder 
10 min. 
 

Udkast drøftes (eksisterende folder vedlagt) 
 

Rikke: Der forventes truffet central beslutning om, at folderen skal 
laves om – og fremover tage udgangspunkt i Fremtidens udskoling. 
Hver skole skal blot bidrage med få fokuspunkter, hvorefter 
forvaltningen står for resten. 
 
Indholdsmæssigt for Bakkegårdsskolens vedkommende tages der 
afsæt i den eksisterende folder. 
 
Tanke om, i beskrivelsen, at skelne mellem idræt og bevægelse. 
Og udskolingen er meget mere end idræt 
 

6) Beslutning om princip 
5 min. 
 

Endelig beslutning om princip for vikardækning og 
projektdage i udskolingen (bilag vedlagt) 

Bestyrelsen bakker op om grundlaget. Ledelsen skaffer tal om 
vikarforbrug og aflysninger mv. 
 
Input: Hvordan kan bevægelse finde vej ind i denne sammenhæng, hvis 
der ikke er forberedt undervisningsmateriale. 
 

7) Bestyrelsesseminar 
10 min 
 

Kort drøftelse af indhold Fokus på sprog, kommunikation og idrætsskole. 
Datoen er den 27/11 kl. 16-21 
 
Ledelsen undersøger, om vi kan være på Hellerupvej 
 
Ønske om drøftelse af mødefrekvens og varighed 
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Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

Evt. 
5 min. 

1) Er der behov for et blik på fx principper for antal 

af ture og andre fælles principper / regler? 

 

2) Er der behov for tidligere information om ny 

klassedannelse på 7. årgang 

 

3) Overvej, om begrebet ”trivselslærer” kan skabe 

forvirring blandt forældrene 

 

 

Mulige punkter til kommende møder: 

 

 Antimobbestrategi 

 Valgfag / praksisfag 

 Opfølgning på elevrådets undersøgelse af 

cykelsituationen 

 Gennemgang af div. principper 

 Bestyrelsens styrelsesvedtægt, årshjul og 

arbejdsgange 

 

 

 


