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Referat af skolebestyrelsesmøde den 26. februar 2020 kl. 17-19 
Deltagere: 

Til stede: Ane Palsberg Wæhrens, Mette Staehr, Peter Nørklit Larsen, Sidsel Raben, 
Line Garde, Anders Folmer Buhelt, Sara Vinding, Rikke Malene Michan, Peter Ingsø 
Laursen 
 
Gæster: Johan Boas 
 
Suppleanter: Sylwia Owczarek Jacobsen   
 

Ikke til stede: René Roar Odgaard, Anders Scheel 
Frederiksen, Peter Nyvold Bojsen-Møller, Sidse 
Marie Engelbert Petersen 

Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

Godkendelse af referat 
(5 min) 
 

Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

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

Formanden 
Skoleledelsen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formanden: 

 Ane har været til møde i Integrationsrådet. Tema var bl.a. 
skolernes indsats for at motivere tosprogede elever til at 
deltage i den frivillige idræt. 

 Flygtningekvoten for Gentofte til næste år (marts til marts) er 7 
(syv). 
 

Skoleledelsen: 

 BA deltager i to kunstprojekter (indskolingen) 

 GFO samarbejder med Gentofte Stars om ishockey 

 Samarbejde med Sisu om basket – startende i indskolingen 
men også med blikket på mellemtrinnet 

 Dronningen fylder 80. Alle tredjeklasser er inviteret til at tegne 
til dronningen. 

 Mulige ændringer vedr. de nationale tests. Endnu ikke afklaret, 
hvad der skal ske i Gentofte. Vi forventer at fastholde skoleåret 
ud. 

 Netop nu gang i formøder med kontaktforældrene op til 
forældremøder på de enkelte årgange. 

 Ansættelse af ny medarbejder i Fulton er ikke afsluttet endnu. 
Genopslag mhp ansættelse efter sommerferien. 

 Fremtidens Udskoling fylder en del – herunder aktiviteter på 
Hellerupvej. Alle skoler skal levere arbejdskraft til projektet. 

 Fokus på teknologiforståelse kommer til at fylde i kommende 
skoleår. 

 Orientering om proces for dannelse af kommende syvende-
klasser er på trapperne. Enighed om, at bestyrelsen skal bakke 
op om modellen. Rikke sender oplæg til orienteringsbrev. 
 

Medarbejderne: 

 Gang i APV for tiden. I næste uge arbejdes der med indholdet 
fra lærernes besvarelser. Om et par uger følger APV for 
pædagoger i GFO og klub. 
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Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

Elevrådet: 

 I.a.b. 
 

Timefordelingsplan 
(15 min) 
 

Den overordnede plan for næste år til godkendelse. 
Primært fokus vil være beslutning om placering af 
flere timer i Håndværk og Design. 
 

Rikke orienterede om den overordnede timefordelingsplan (runddelt) 
for næste år. 
Bakkegårdsskolen indførte stort set alle ministeriets ændringer 
allerede i år, selvom vi kunne have ventet. Tilbage for kommende 
skoleår udestår derfor kun placering af faget Håndværk/Design i 
indskoling eller mellemtrin. Skolens ledelse foreslår, de nye timer i 
faget placeres på tredje årgang med ca 20 timer – eksempelvis som 
fagdage i perioder og ikke nødvendigvis som faste, ugentlige timer. 
Men en del af timesummen (ca 40) kan placeres på mellemtrinnet som 
en del af løsningen. 
 
Historie på 4. årgang (1 time om ugen på lejrskole med relevant 
indhold) 
Var der noget med 1. årgang? 
Paragraf 16 d? 
Musik vs natur/teknik eller hvad var det? Klokketime musik pr uge plus 
morgensang. 
 

Principper og politikker 
(5 min) 
 

Status og de næste skridt 
 

Arbejdet er rykket lidt. Oplæg til færdige politiker på baggrund af 
bestyrelsens input fremsendes som oplæg til drøftelse og beslutning 
på et kommende bestyrelsesmøde. 
 

Fokus på sprog 
(10 min) 
 

Status og de næste skridt Dialogkort om sprog – tilpasset version er på trapperne fra Sara, så der 
kan arbejdes videre med dem på fx kontaktforældremøder og 
forældremøder. 
 
Rikke tager tovhold på nye udsagn til aulaens søjler 
Sara tager tovhold på færdiggørelsen af dialogkortene 
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Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

Kontaktforældremøde 
(30 min) 
 

Fastlæggelse af temaer og tovhold 

 Muligt indhold på mødet: 

o Sprog, kommunikation og sociale 

medier - et forældreperspektiv 

o Rygepolitik 

o Aula 

o Trafikpolitik – kort info. 

o Andre politiker mhp at inddrage 

kontaktforældrene? Måske 

alkoholpolitik? 

o Tydeliggørelse af idrætsprofilen 

Ane og Sara laver drejebog og udsender dagsorden 
Rikke indleder med generel orientering samt tager fat i evt gæst, der 
kan holde oplæg om sprog og medier 

Mødekalender 
(10 min) 
 

Ledelsens udspil til mødekalender 
 

27. maj aflyst. Gå uden om 21/4 
Ellers beslutning om den nye variant med reduktion af et fast møde 
forår hhv efterår. 
 

Evt.  
(5 min.) 
 

Mulige punkter til kommende møder: 

 Antimobbestrategi 

 Trivselsmåling (og APV?) 

 Tydeliggørelse af skolens idrætsprofil 

 

 


