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Referat af skolebestyrelsesmøde den 20. 01. 2021 kl. 17-19 på Zoom 
 

Deltagere: Ane Palsberg Wæhrens, Sara Vinding, Christoffer Korsbakke 
Mortensen, Anders Folmer Buhelt, Sidsel Raben, Nadja Tandrup, Tobias 
Qvistgaard 9.z, Anna Clara Rasmussen 9.x, Johan Boas Line Garde, Mette 
Staehr Niedersøe, Rikke Michan 
 
Gæster: Umrana Sadiq fra økonomi og Thomas Mathiasen, administrativ leder. 
 
 
 

Afbud:  Camille Steenstrup 9.x, Anders Scheel 
Frederiksen 

Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Økonomi  17:00-
17:30 

Godkendelse af referat 
 

Medarbejder fra økonomi gennemgår regnskab og 
budget og det foreløbige regnskab.  
Skolen forventer et mindreforbrug der er tænkt 
som opsparing til blandt andet 
naturfagsfaciliteter.  
Der er meldt et effektiviseringsbidrag ud til alle 
skoler, og tilføjet beløb fra regeringens pulje ”flere 
lærere i folkeskolen”.  
 

Godkendelse af referat  
(2 min) 

17:30-
17:32 

Godkendelse af referat 
 

Referatet er godkendt 
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Meddelelser (Orientering) 17:32-
18:00 

Formanden 
Skoleledelsen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formanden:  
Skolebestyrelsesformændene har møde i morgen 
21/1, hvor der er forsøgt at få Hans Toft i tale 
omkring økonomi. Vi er det 3. billigste skolevæsen 
i DK – det vil man gerne udfordre.  
Der bliver også talt om ungeprofilundersøgelse og 
GFOcamp 
Skoleledelsen: 
Ungeundersøgelse 10/3: VI har været 
projektskole, det ligger i et ministerium udenfor 
skole og er blevet koblet med en Islandsk model, 
hvordan man som forældre kan understøtte unges 
trivsel. Projektgruppen kommer 10/3 på SB ½ time 
og fortæller om indsatser i projektet.  
Fysiklokale: Vi har fået 1.6 mio til at renovere 
vores fysiklokale. Mette sidder i en byggegruppe 
Trivsel i udskolingen: Det er blandet, hvordan 
elever trives i hjemsendelse. Lærerne har fokus på 
det og laver forskellige initiativer som 
fællesspisning, små grupper, trivsels bingo mv. Vi 
har et særligt fokus på sårbare børn. Elevråds 
repræsentanterne understøtter med, at det er 
forskelligt, hvordan udskolingseleverne trives. 
Lektier og mængder af skolearbejde kan være 
meget varieret.  
Der bliver talt om, hvordan skolen/lærerne kan 
støtte eleverne endnu bedre i deres trivsel.  
Nogle lærere har udarbejdet et spørgeskema til 
eleverne, for at have fokus på, hvad der fungerer 
og ikke fungerer i fjernundervisningen. 
Kommende 0. årgang   
Vi har 74 indskrevne elever. Deraf er 60 garanteret 
en plads.  
Medarbejderne:  
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Lærerne har travlt, men trives godt: Holder mange 
møder, taler meget sammen. Bliver bedre og 
bedre fra uge til uge.  
Udskolingen/5. og 6. klasse er ved at være slidte 
efter en efterhånden lang hjemsendelse. 
Vi mangler en medarbejderrepræsentant, der 
bliver valgt op til fagfordeling. Vi forventer Stine 
tilbage i marts.  
Elevråd:  
Har ikke holdt møder. Mangler struktur for, hvor 
man holder møderne på teams/zoom og på hvilke 
kanaler.  
Vi kigger på at holde elevrådsmøder også i 
hjemsendelsen. 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Coronostatus 
 

18:00-
18:10 

- Nødundervisning og nødpasning  Vi har brug meget tid på at få indskolingen 
tilrettelagt og rammesat i fjernundervisningen.  
Vi prøver at tilrettelægge noget, der tager hensyn 
til familiestruktur, så man kan gå til og fra.  
 
Vi har pt. 13-16 elever i nødpasning.  
Vi har en del elever vi ser/har aftaler med, da de 
ryger ind under kategorien sårbare børn.  
Nødpasningen hjælper også med 
nødundervisningen.  
 
Vi er optaget af 9. årgang. Der bliver arbejdet på, 
hvordan afslutningen af 9. klasse kommer til at 
forløbe med prøver osv.  
 
Vi deler erfaringer både fra skole og forældre 
omkring struktureringen af nødundervisningen.  
 
Stor ros til lærerne omkring nødundervisning – 
skolen giver rosen videre 

Orientering og GFO camp – 
plan B 

18:10-
18:15 

 Bakkegårdsskolen er gået sammen med 
Tjørnegårdsskolen og Gentofte Skole i tre uger i 
sommerferien, hvor der tirsdag og torsdag laver 
noget på tværs. Der er ikke besparelsesperspektiv 
i det mere.  

Kontaktforældremøde 
 
 

18:15-
18:25 

- Endelig ramme for kontaktforældremødet  Center for digitalpædagogik holder et oplæg for 
kontaktforældremøde d. 10/3. Det varer en time 
og et kvarter. Det skal ramme alle 
kontaktforældre.  
Alle forældre er velkomne, da det er online. Sara 
formidler ud til kontaktforældre og sørger for 
tilmelding 

Trafik  18:25-
18:35 

- Opfølgning på aftaler om trafikkampagne  
 

 Vi tager den op igen, når vi er tilbage på skolen.  
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Orientering om legeplads  18:35-
18:45 

 Vi har indkøbt legeplads for ca. 500000 kr. Vi har 
fået for en million nede fra byens hus, men det 
koster alligevel en del med opsætning mv. VI har 
også købt små trampoliner. 
Der bliver fremvist af de forskellige billeder af de 
indkøbte.  
Vi ved endnu ikke, hvornår opsætning kommer til 
at ske – vi tænker, at det bliver i løbet af de næste 
måneder.  

Kantinen/Agnes skolemad  
 

18:45-
18:55 

- Tilbagemelding fra Sara Sara går videre med jobcenteret og muligheder for 
bemandingshjælp fra jobcenteret. Drager Sidsel og 
Ane ind i det før oplæg for hele bestyrelsen.  
Tanken er enkelt udvalg, som kan købes på dagen.  
Elevrådsrepræsentanterne spørger rundt, om der 
er menuønsker – i den sunde afdeling.  

Evt.  18:55-
19:00 

 Næste mødedato: 10/3 med 
kontaktforældremøder. Mødekalender gensendes 
med referatet. 

Kommende punkter / 
opfølgning  

 - Fokus på sprog  
- Specialeundervisningsrapporten (afventer fremlæggelse i 

formandskredsen)  
 

 

 


