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Referat af skolebestyrelsesmøde den 25. september 2019 
Deltagere: 

Til stede: Ane Palsberg Wæhrens, Malene Schat-Eppers, Mette Staehr, Peter 
Nørklit Larsen, René Roar Odgaard, Sara Vinding, Peter Nyvold Bojsen-Møller, 
Sidse Marie Engelbert Petersen, Rikke Malene Michan, Peter Ingsø Laursen 
 
Gæster:, Christina Vorsholt, Johan Boas 
 
Suppleanter: Anders Scheel Frederiksen og Sylwia Owczarek Jacobsen   
 

Ikke til stede: Anders Folmer Buhelt, Sidsel Raben, 
Stine Borresen 

Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

1) Godkendelse af referat Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

https://www.bakkegaard.gentofte-skoler.dk/Li/Foraeldre/Kontaktperson_Show.asp?Id=6049
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2) Meddelelser 
(20 min) 

Formanden 
Skoleledelsen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formanden 

 Formandsmøde sidste uge. Orientering om kommunens ønske om 
at fastholde et samlet skoledistrikt. Om to år kan det evt. få 
betydning for fordelingen af elever – og dermed ressourcer til de 
enkelte skoler. 

 Rygning og rygeforbud var også på dagsordenen. Bliver måske 
aktuelt fra næste skoleår. Spørgsmål, om det ikke bør gælde hele 
det kommunale område – og ikke blot skolerne. 

 
Skoleledelsen 

 Skolen er godt i gang med året, og der er meget at gøre. Der er 
fokus på Fremtidens udskoling – men vi holder også blikket på hele 
skolens fremtid. I løbet den næste måneds tid har vi hele 
arbejdsdage for indskoling, mellemtrin og udskoling. Her arbejdes 
der videre med udviklingsperspektiverne. 

 9. klasserne tager på skolerejse til Tjekkiet på søndag. 

 20. september skal ændres i forhold til evt. afholdelse af 
bestyrelsesseminar. Nyt forslag til dato: Onsdag den 27. november 

 
 
Medarbejderne 

 Har vi principper for skolerejser og økonomi – herunder 
forældreinvolvering mv? 
Bestyrelsen har tidligere drøftet det. Ledelsen finder evt. materiale 
frem. 
 

Elevrådet 

 I dag var der fælleselevrådsmøde i Gentofte. 
Et mål om at informere om rådet blev besluttet. 

 Gerne styrket bånd til politikerne samt en række arrangementer 
for elever, så skolerne kan knyttes bedre sammen og alle hører 
mere om det fælles elevråd i Gentofte. 

 Fokus på trivsel samt mobning – herunder cyber-mobning 
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Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

 Peter Nyvold Bojsen-Møller er ny elevrådsrepræsentant i 
skolebestyrelsen på Bakkegårdsskolen 

 Fra det lille elevråd: Årets første møde afholdt i dag med flot 
fremmøde. Elevrådet talte om, hvordan man bliver valgt til 
elevrådet. Mange havde været interesserede i valg i år. Ønsket om 
et længere 10-frikvarter samt aktiviteter i pauserne blev drøftet. 

 
 

3) Feriekalender 
(10 min) 
 

Rikke fremlægger forslag til beslutning 
 

Forslag omdelt på mødet. Forslag om at flytte 10.-11. august til 21.-22. 
december. Forslag vedtaget. 

4) Fokus på sprog 
(25 min) 
 

Opstart på temaet. 
 

Oplæg fra Malene. Gruppearbejde og opsamling af pointer 
handlemuligheder. 

5) Medarbejdernes dag 
(15 min) 
 

Afholdes 7. oktober Forslag om at gentage sidste års model. Lidt frugt/kage og en hilsen fra 
bestyrelsen. Sara og René deltager – giv skolen et praj om, hvad der 
skal købes ind. 
 
Malene skriver til kontaktforældrene med en opfordring om at lave en 
lille happening eller andet i anledning af dagen. 

6) Kontaktforældre-folder 
(20 min) 
 

Endelig godkendelse. Også opsamling på 
kontaktforældremødet 

Godkendt 

7) Evt.  
 

Sara og Ane peger på behov for aflåselige skabe, gerne med strøm, til 
opbevaring og opladning af bærbare computere på alle årgang. 
Ledelsen undersøger mulighederne. 
 
Er der behov for at se på forældrevejledningen vedr. køb af bærbare til 
eleverne? Ledelsen undersøger. 
 
René: Er der behov for en ”trafikuge”? René laver Doodle 
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Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

8) Punkter til kommende 
møder 

 Princip for vikardækning og projektdag i 

udskolingen 

 Antimobbestrategi 

 Valgfag / praksisfag 

 Opfølgning på elevrådets undersøgelse af 

cykelsituationen 

 Gennemgang af div. Principper 

 Bestyrelsens styrelsesvedtægt, årshjul og 

arbejdsgange 

 

 

 


