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Referat  - skolebestyrelsesmøde den 29. januar 2020 kl. 17-18.15 
Deltagere: 

Til stede: Ane Palsberg Wæhrens, Peter Nørklit Larsen, Sidsel Raben, Line Garde, 
Anders Folmer Buhelt, Sara Vinding, Peter Nyvold Bojsen-Møller, Sidse Marie 
Engelbert Petersen, Rikke Malene Michan, Peter Ingsø Laursen 
 
Gæster: Johan Boas 
 
Suppleanter: Sylwia Owczarek Jacobsen   
 

Ikke til stede: Anders Scheel Frederiksen, Mette 
Staehr, René Roar Odgaard 

Emne Beskrivelse Beslutning/referat 

Godkendelse af referat Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

Meddelelser (Orientering) Formanden 

  
 

Skoleledelsen 

 Status på stillingsopslag 

 Status på søgning til kommende 0. klasse 

 Status på diverse høringssvar 
 

Medarbejderne 
 
Elevrådet 
 

Formanden: 

 Pr. 1/8-20 bliver alle skoler i Gentofte røgfri, og fra 1/1-21 
bliver hele kommunen røgfri. Bestyrelsen vil følge op på, 
hvordan vi på Bakkegårdsskolen skal hjælpe ordningen på vej. 

 
Skoleledelsen: 

 Aktuelt afholdes der samtaler vedr. den ledige stilling i Fulton 

 Stadig vakante pædagogstillinger. Behovet er indtil videre 
dækket af eksisterende medarbejdere 

 Vi får tre 0. klasser til sommer. Pt 72 indskrevet. Hvordan 
skolen vil løse det rekrutteringsbehov er endnu uafklaret 

 Der har været mange høringssvar. Bestyrelsen har leveret svar 
vedr. styringsvedtægten og valgperiodelængden i 
skolebestyrelserne. Der er også svaret på spørgsmål om 
forsøget med at fastholde et stort skoledistrikt. 

 
Medarbejderne: 

 Udskolingen ovevejer andre destinationer for skolerejsen, så 
der ikke bruges så megen tid på transport. Stadig fokus på 
bevægelse som en del af konceptet. 

https://www.bakkegaard.gentofte-skoler.dk/Li/Foraeldre/Kontaktperson_Show.asp?Id=6049
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Elevrådet: 

 Der har været fælleselevrådsmøde i Gentofte. Der arrangeres 
en fælles dag for alle elevråd den 11. marts. 

 Det store elevråd har som opgave at formulere et princip for 
valg til elevrådene, så vi får en fælles praksis, der dog ikke 
nødvendigvis er ens på tværs af årgange. 
 

Valg til bestyrelsen 
 

 Procedure for valg til bestyrelsen. 

 Udpegelse af deltager i valgbestyrelsen 

 Valg af næstformand 
 

 Der er kommet procedure og tidsplan fra forvaltningen vedr. 
valg til bestyrelsen. Denne procedure er i høring. Bestyrelsen 
roser forvaltning for flot arbejde ;-) 
 

 Der skal være en valgbestyrelse på plads primo marts 2020: 
formand, skoleleder og Anders Folmer Buhelt (ligeledes valgt 
med begejstring) 

 

 Drøftelse af næstformandsrollen. Begejstret valg af Sara 
Vinding som ny næstformand. 
 

Kontaktforældremøde 
den 25. marts 2020 
 

Forberedelse og indhold – fordeling af opgaver 
 

 Som normalt afholder vi bestyrelsesmøde først. 
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 

 

Principper og politiker 
 

Første del af opfølgning på ændringer i forlængelse 
af seminar den 27. november 2019. 
 
Et revideret udkast til ”Lektiepolitik” er vedhæftet. 

 Lektiepolitik. Forsaget blev drøftet, og enkelte tilpasninger 
aftalt. Ledelsen sørger for gennemskrivning. 

 Princip for fritid. Forsaget blev drøftet. Fortsættes på næste 
møde. 



 

3 
 

 

Evt.   
 

 Spørgsmål til SSP og oplæg om alkohols osv. i udskolingen. Der 
er arrangement i marts. 

  
 

 


