
 

1 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde den 25. 11 2020 kl. 17-19 på Zoom-møde 
 

Deltagere: Ane Palsberg Wæhrens, Sara Vinding, Christoffer Korsbakke 
Mortensen, Anders Folmer Buhelt, Sidsel Raben, Line Garde, Mette Staehr 
Niedersøe, Rikke Michan 
 
Gæster:  
 
 
 

Afbud:  Anders Scheel Frederiksen, Nadja 
Tandrup, Tobias Qvistgaard 9.z, Anna Clara 
Rasmussen 9.x, Camille Steenstrup 9.x, Johan 
Boas 

Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Godkendelse af referat  
(2 min) 

17:00-
17:02 

Godkendelse af referat 
 

Referatet godkendt 
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Meddelelser (Orientering) 17:02-
17:25 

Formanden 
Skoleledelsen 
Medarbejderne 
Elevrådet 
 

Formanden:  
- Formandskabet har udarbejdet en video 

til vores livestreaming til 0.klasses 
infomødet 

Skoleledelsen:  
- Kommende infomøde afholdes virtuelt 1 

dec. Der bliver både live og video af 
hverdagen.  

- Det forventes at vi får 3 børnehaveklasser. 
- Praksisfag: Vi har fået aflyst vores prøver, 

da ministeriet har givet lov til at aflyse 
vinterprøver. Årskarakteren bliver 
ophævet til prøvekarakter.  

- Vi er ved at få installeret overvågning. 
Udgifterne til materialerne bliver leveret 
af en fond. Bakkegårdsskolen står for 
etableringsomkostningerne.  
Der er en forventning om ca. 20 kameraer.  

- Vi har indgået et tættere samarbejde med 
SSP, og de kommer og besøger alle klasser 
og gennemfører ungerådgivning. Vi 
oplever, at have mange udfordringer med 
udskolingen lige nu. De kommer også til at 
tale om, hvad det vil sige at være ung i en 
Coronatid. 
Vil inddrage de unge i at skabe gode 
ungemiljøer. 

- Nyt rengøringsfirma man har lavet et 
centralt udbud. Det fungerer meget 
dårligt og er meget problematisk.  

- Der er ansat ny viceskoleleder, og det 
bliver meldt ud til medarbejderne torsdag. 

 
Medarbejderne:  
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

- Coronatræthed blandt medarbejderne – vi 
gør, hvad vi kan for at hjælpe og forsøde 
hverdagen i det omfang, det kan lade sig 
gøre. 

Elevråd:  
- Deltog ikke  

Coronostatus 
 

17:25-
17:30 

 Der bliver pt. opsat et telt på parkeringspladsen, 
da GFO ´en skal være ude. Naboerne er 
bekymrede og har rettet henvendelse. Vi har 
forsøgt at skrive et brev, hvor vi eksempelvis har 
givet et nr. til SSP. SSP vil også patruljere i 
området.  
Vores store udevaske er afhentet. Der skulle efter 
planen kommer nye i december – der er også 
opsat vaske indenfor. De store sprittet i øjeblikket 
hænder ved ankomst. 
Særligt udskolingen er udfordret på, at elever 
bryder reglerne. Det irriterer nogle elever, og vi 
har derfor aftalt at elevrådet hjælper med at 
italesætte budskabet om afstand.  
Pt ingen hjemsendelser. 

Kort orientering om 
handleplaner synlig læring 
og fremtidens udskoling  

17:30-
17:40 

- Handleplanen er et dynamisk dokument, der løbende 
opdateres, sendes til forvaltningen to gange årligt, senest 
1/11-20. Vedhæftet som bilag, Rikke orienterer om 
processen og indholdet.  

Dynamisk redskab der skal afleveres til 
forvaltningen et par gange om året. Vi har forsøgt 
at få synlig læring og fremtidens udskoling til at 
smelte sammen.  
Den består af 5 hovedområder. Vi har et ønske 
om, at handleplanen skal gennemsyre hele skolen 
og ikke kun udskolingen. 



 

4 
 

Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Opsamling på punktet om 
klassedeling (Orientering)  

17:40-
17:50 

- Kort tilbagemelding på den videre proces i forhold til 
kommunikation, information og proces for klassedeling  

Vi takker for input fra sidste bestyrelsesmøde. 
Højere fokus på kommunikationen omkring det, 
bedre overgange, mindre bekymring blandt elever 
og forældre. Vi systematiserer vores arbejdsgange 
og kommunikation, så vi i højere grad informerer 
forældrene. Det arbejde er startet. Der vil også 
være mere hjælp til at være forældre i nye 
relationer. På et kommende møde får 
skolebestyrelsen mulighed for at giver feedback. 
Eventuelt i en arbejdsgruppe. 

Kontaktforældremøder 
 
 

17:50-
18:00 

- Fastlæggelse af dato, og planlægning af indhold under 
temaet digital dannelse i et digitalt møde. 

Realistisk kan det kun blive digitalt. Der skal findes 
datoer. Ledelsen taget kontakt til de 2 udbydere 
(center for digital pædagogik og center for digital 
dannelse)  
Fokus på, hvordan vi kan ramme de forskellige 
aldersgrupper.  Mødestart Kl. 19 og frem sidste 
uge af januar/første uge af februar. 
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Trafik  18:00-
18:15 

- Status på den aktuelle situation om morgen 
- Aftaler for en kampagne 

Har frem til efterårsferien fungeret godt, men det 
begynder at blive svært, og der er mere trafik og 
mere kaos. Ledelse og medarbejdere har travlt 
med at være færdelspoliti. 
Bestyrelsen stiller sig gerne ud i veste og 
gensender gerne trafikfolder.  
Skiltekampagne, høre om politiet gerne vil komme 
f.eks. en uge, så vi fanger alle afleveringsmønstre.  
Ledelsen formulerer sammen en mail til Sylvia.  
Kan ensretningen evt. blive permanent, men det 
er generende for beboerne. Kristoffer taler med 
Cassiopeia, det samme gør skolen.  
Vi foreslår en indsats efter nytår. Sara 
koordinerer.  
Sara kontakter kontaktforældre, sender folder mv. 
Og spørger også kontaktforældre, om nogen vil 
være med til at stå i gule veste.  
Der vil være folk ude fra skolen fra kl. 7.30. 
 
Opmærksomhed på de store elever, der cykler 
også kan skabe farlige situationer.  

Tilbagemelding vedr. brug 
af konto 

18:15-
18:25 

- Forslag: Rutsjebane fra taget og skaterbane; elevråd 
undersøger nærmere omkring muligheder 

Undersøge priser til næste gang, så vi finder ud af, 
hvad der kunne være realistisk. 
Husk at høre både det lille og store elevråd.  
Vandautomat i den høje ende, og prisen er 25000 
kr.  
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Emne Tid Beskrivelse Beslutning/referat 

Kantinen/Agnes skolemad  
 

18:25-
18:40 

- Status og ønsker for fremtiden  Sara, Sidsel, Ane:  
Sund frokost i børnehøjde, fælleskab i kantinen, 
involvere udskolingen.  
Sara har været med i et opgaveudvalg for 
beskæftigelse, hvor hun har nogle ideer der var 
opbakning til hun arbejdede videre med.  
Sara er i gang med en undersøgelsesfase og 
inddrager Sidsel, når det bliver mere konkret. 
Sara tager fat i jobcenter i Gentofte og undersøger 
nærmere. 
Rikke undersøger, om det kan være et projekt for 
nogle i udskolingen, og hvad der er af udfordringer 
omkring det. 

Status på økonomi 18:40-
18:50 

 Økonomi kommer ud i januar. 
Lige nu balancere økonomien, men der er fortsat 
usikkerheder i forhold til Corona kompensation 
m.v.  

Evt.  18:50-
19:00 

  
 

Kommende punkter / 
opfølgning  

 - Fokus på sprog  
- Specialeundervisningsrapporten (afventer fremlæggelse i 

formandskredsen)  
 

-  

 


