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Referat til skolebestyrelsesmøde og kontaktforældremøde den 28. august 2019 kl. 17.00  - 20.30 
Deltagere: 

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

Ikke til stede: Anders Folmer Buhelt (deltog i 
kontaktforældremødet), Stine Borresen 

Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

Godkendelse af referat 
(5 min) 
 

Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

Meddelelser (Orientering) 
(20 min) 

Formanden 
Skoleledelsen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formanden: 

 Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen, Sara Vinding, og 
suppleant, Sylwia Owczarek Jacobsen. 

 Formand / næstformand har været på besøg på 
forældremøder fra 0.-4. årgang. Opfordring til at andre fra 
bestyrelsen deltager på en del af de resterende møder. Aftal 
direkte med Malene. 

 Tanke om arbejdsgruppe for skabelse af helt røgfrit miljø på 
skolen. Afventer evt. kommunalt initiativ. 

 
Skoleledelsen: 

 Første uge efter ferien, før eleverne startede, har 
medarbejderne arbejdet med almindelig planlægning men 
også deltaget i en række inspirationskurser – herunder med 
fokus på bevægelse i skoledagen. 

 En enkelt opsigelse i ferien har givet lidt travlhed med at finde 
løsninger på ny bemanding, men vi håber at være på plads nu. 

 En udfordring at finde kvalificeret arbejdskraft til GFO’en. 
Genopslag er derfor nødvendige. 

https://www.bakkegaard.gentofte-skoler.dk/Li/Foraeldre/Kontaktperson_Show.asp?Id=6049
https://www.bakkegaard.gentofte-skoler.dk/Li/Foraeldre/Kontaktperson_Show.asp?Id=6049
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 Ledig stilling i klubben. Stilling opslås snarest 

 Den strammere fortolkning af mobilpolitikken er iværksat her 
efter ferien. Det går foreløbigt fint. Dog opmærksomhed på, at 
medarbejderne ikke benytter egne mobiltelefoner i samvær 
med eleverne. 

 Generel orientering den kommunale økonomi, der også kan 
betyde opbremsninger på skoleområdet. I første omgang kan 
udskydelser af investeringer måske håndtere behovet, men det 
er ikke givet. 

 
Medarbejderne: 

 i.a.b. 
 
 
Elevrådet: 

 Der har ikke være afholdt nyvalg endnu 
 
 
 

1) Bevægelsesstrategi 
(30 min) 

Præsentation ved Nanna W., lærer på 3. årgang. 
 
 

Nanna præsenterede et bud på en bevægelsesmodel for 
Bakkegårdsskolen indeholdende syv bevægelseskategorier, der kan 
komme i spil i løbet af (skole-)dagen. 
 
”Bevægelse integreret i undervisningen” rummer fortsat et 
udviklingspotentiale, og det sætter modellen bl.a. fokus på. 
Modellen udbredes på skolen i løbet af året gennem besøg i de 
forskellige årgangsteams. 
 
Bestyrelsen udtrykte et klart ønske om at styrke og tydeliggøre 
indsatser med bevægelse og motion på Bakkegårdsskolen. 
Sammenhængen til mobilpolitikken er også værd at se på. Når 
mobilerne nu ikke er tilgængelige i pauserne, er motivation til 
bevægelse en oplagt ide. 
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2) Budgethøring 
(15 min) 
 

Høringssvar til forvaltningen vedr. kommende 
budget. 
Bilag vedhæftet 
 

Thomas orienterede om det nye, kommunale budgetforslag, der er 
sendt i høring. Bestyrelsen besluttede en tekst til et høringssvar. 
 

3) Høringssvar – 
valgperioder i SB 
(10 min) 
 

Høringssvar til forvaltningen vedr. forslag om 
ændring af valgperioder for forældrerep. i SB. 
Bilag vedhæftet 

Rikke orienterede om forslaget. 
Bestyrelsen indgiver høringssvar. Bestyrelsen er ikke enig, men et lille 
flertal peger på at fastholde den 4-årige periode.  

4) Agnes´ mad - status 
(15 min) 
 

v. Rikke 
 

Thomas og Rikke orienterede kort om status med Agnes’ skolemad. 
Det fungerer umiddelbart fint. Ca. 40 bestillingerne om dagen. 

5) Evt. 
(5 min.) 
 

Punkter til kommende møder: 

 Princip for vikardækning og projektdag i 
udskolingen 

 Antimobbestrategi 

 Valgfag / praksisfag 

 Opfølgning på elevrådets undersøgelse af 
cykelsituationen 

 Gennemgang af div. principper 
 

 

Spisepause kl 18.30 
 

  

Kontaktforældremøde kl 
19.00 
 

  

 


