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Referat af skolebestyrelsesmøde den 28. 10 2020 kl. 17-19, Zoom-møde 
 

Deltagere: Ane Palsberg Wæhrens, Sara Vinding, Anders Scheel Frederiksen, 
Christoffer Korsbakke Mortensen, Anders Folmer Buhelt, Nadja Tandrup, 
Sidsel Raben, Line Garde, Tobias Qvistgaard 9.z, Anna Clara Rasmussen 9.x, 
Camille Steenstrup 9.x, Mette Staehr Niedersøe, Johan Boas, Rikke Malene 
Michan 
 
Gæster:  
 
 
 

Afbud:   

Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Godkendelse af referat  
(2 min) 

17:00-
17:02 

Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

Meddelelser (Orientering) 17:02-
17:25 

Formanden 
Skoleledelsen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formanden: ingen meddelelser 
Skoleledelsen:  
Medarbejderne: Ønske om tydelighed omkring   

konsekvenser ved snus-brug i 
skoletid.  

Elevråd: Ønske om udvidet tilbud i kantinen. 
Ønske om skaterbane v. skolen 

Coronstatus 
 

17:25-
17:30 

 Etablering af indendørs håndvaske. Elev 
coronapositiv, klasse hjemsendt; endnu ingen 
test-positive  

Godkendelse af 
feriekalender  

17:30-
17:35 

- Bilag vedhæftet. Skolen foreslår de 3 dage i uge 32 flyttes 
til uge 51, så skolestart i august 21 er mandag d. 9/8 
 

Forslaget godkendt 

Klassedeling   17:35-
18:10 

- Oplæg om perspektiver for klassedeling og en 
efterfølgende drøftelse  
 

Drøftelse af holdninger til klassedeling. 
Overvejende stemning for at bibeholde 
klassedelingen. 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Kontaktforældremøder 
 
 

18:10-
18:20 

- Hvordan holder vi kontaktforældrene orienteret?  
- Hvad tænker vi om fremtidig kontaktforældremøder? 

Udsendelse af månedligt nyhedsbrev. (Sara)  
Kontaktforældremøde, fysisk/virtuelt i jan. eller 
feb.21, hvor Center for digital dannelse står for 
oplæg. 
Opdatering af adresseliste for kontaktforældre i 
Aula. Skolen opdaterer. 

Fokus på sprog  18:20-
18:25 

- Kort tilbagemelding fra ledelsen  
 

Der arbejdes på de fire statements i forskellige 
sammenhænge; 
På Bakkegård: 

… hilser vi på hinanden 

… taler vi pænt til og om hinanden 

… husker vi at hjælpe og anerkende hinanden 

… er vi forskellige og der er plads til alle 

 

Tilbagemelding vedr. brug 
af konto 

18:25-
18:30 

- Ønsker til brug af pengene Udskydes til næste møde. Forslag; rutsjebane fra 
taget og skaterbane; elevråd undersøger nærmere 
omkring muligheder. 

Udskolingens udetilladelser  18:30-
18:40 

- Drøftelse af den nuværende ordning og alternativer 
 

Udskolingens brug af udetilladelse kædes sammen 
med behov for udvidet kantine. Se her under: 

Kantinen/Agnes skolemad  
 

18:40-
18:50 

- Status og ønsker for fremtiden  Kantinen savnes; Idékonkurrence udskrives blandt 
børnene og muligheder undersøges af udvalg 
bestående af Sara, Sidsel og elevrådsrep. 
 

Bestyrelsesseminar i 
november  

18:50-
18:55 

- Ønsker til indhold:  
Specialundervisningsrapport (udsat punkt)  
 

Seminariet d. 25.11.20 udskydes og mødet 
afholdes i stedet som ordinært 
skolebestyrelsesmøde 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Evt.  18:55-
19:00 

 - Børn/unges brug af snus i skoletid; 
skærpelse af retningslinjer; 3 steps med 
inddragelse af forældre 

- Toiletforhold i indskoling trænger til 
vedligehold. Rikke undersøger 
muligheder. 

- Fraværsregistrering kan ske via Aula.        
5. min. forsinkelse giver ikke ulovligt 
fravær. 

 
 
 
 

 


