
 

  

Skolebestyrelsesmøde 

Dagsorden 

Mødedato: 25. april. 2018 Mødetid: 17:00 – 19:30 Mødested: Kirkemosegaard 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand) 
Heidi Larsen 
Lone Johansen 
Pia Larsen 

Ledelsesrepræsentanter Henrik Jørgensen (skoleleder) 
Tina Bjerregaard (pæd. leder) 
Niels Jørgen Jensen (pæd. leder) 

Personalerepræsentanter Kim Nibe Nielsen (TR for pædagoger KMG) 
Gitte Barimani (TR for lærerne KMG) 

 Ekstraordinært inviteret Helle, nyvalgt SB medlem fra aug. 2018 
Lars Peters, nyvalgt SB medlem fra aug. 2018 

Afbud: Thomas Kristiansen (TR for 
pædagoger BGS) 
Kirsten Dieckmann 
 
 

Fraværende:  

Næste møde: Onsdag d. 20/6-2018 Sted: Bugtskolen 

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Tina Bjerregaard 

 

Skoleår 17/18 – 37 o Velkommen 

Herunder Diætskemaer for 
SB2/SB3/SB4/Skolebestyrelsesvalgmøde/Skolerådsmøde 
(Dion) 

17:00 
10 min 

  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 38 Skolebestyrelsesvalg inden 31. maj 2018  

o Konstitueringsmøde for den nye forældrevalgte 

bestyrelse. 
o Valg af formand 
o Evt. suppleanter 

17:10 
15 min 

 Helle og Lars deltager i denne del. 
Helle og Lars er nyvalgte til skolebestyrelsen.  
Dion er genvalgt som formand – det undersøges om vi skal have en 
næstformand.  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 39 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

o Medarbejder (tilgang/afgang) – oversigt for 
næste skoleår 

o Elever (tilgang/afgang) 

17:25 
20 min 



 

  

 Dion skal til skolerådsmøde i uge 19. Dion deltager også i det kommende 
budgetdialogs møde - muligvis sammen med Lone.  
KMG - det er de kommende prøver der fylder mest, samt at prøveafviklingen 
er digitaliseret nu. OK18 snakkes der også en del om for evt. at kunne være 
på forkant. Mellemtrinnet benytter muligheden for at komme mere ud i 
disse tider. Og så er der fokus på de elever der skal rykke op i mellemtrinnet 
og i udskolingen.  
KMG er der pt en sygemelding ellers ingen tilgang/afgang på 
medarbejdersiden. Der er en ny elev til indskolingen.  
BGS er der ingen afgang i personalet. Der er 2 der skal på barsel i starten af 
juni. Der kommer 2 pædagog studerende i juni – halv års studerende. Der er 
3 lærere fra G-klasserne der flytter med over på Bugtskolen. På elevsiden er 
der 3 kommende skolestartere og 6 elever fra G-klassen.  
Toiletterne på KMG er nu færdige, og Niller har bygget et mødelokale.  
Skole og børneudvalget kommer på besøg på mandag først på KMG, STU og 
til sidst på Bugtskolen. Serapions ordenen afholder den årlige skovtur d. 
25/5-18. 
Niller skulle hilse fra den tidligere formand for skolebestyrelsen fra KMG.  

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 40 o Seneste status på renovering af Videncenteret inkl. 
Bugtskolen, herunder evt. skoleudvidelse.  

17:45 
5 min 

 Der har været afholdt et møde i Byggemand Bob udvalget omkring den 
kommende flytning. Der er lokalefordeling, toiletfaciliteter og hegnet på 
plads for perioden.  

To-Do/Opfølgning> Pkt. bortfalder på næste SB6 hvis der ikke er noget nyt til 
det. 

 

Skoleår 17/18 – 41 o Skolesammenlægning (fordele/ulemper) 
o Fortsættelse fra SB1 (Skoleår 17/18 – 4) 
o Fortsættelse fra SB2 (Skoleår 17/18 – 13) 
o Fortsættelse fra SB3 (Skoleår 17/18 – 22) 

17:50 
20 min 

 En drøftelse af fordele og ulemper. Vi er ikke længere der hvor stemningen 
for at fortsætte sammenlægningen yderligere er tilstede. Men nu er vi en 
slagkraftig bestyrelse, og det nyder begge skoler godt af.  

To-Do/Opfølgning> Bestyrelsen ønsker ikke længere at fortsætte sammenlægningen så 
punktet henlægges.  

 Hente mad frem  5 min   

Skoleår 17/18 – 42 o Antimobbestrategi (Antimobbepolitik) 
o Forskelle BS / KMG ? 
o Inspiration:  

 https://bornsvilkar.dk 
 http://dcum.dk/temaer/mobning 
 https://redbarnet.dk 
 https://redbarnet.dk/skole/mobning/dropmob    
 https://www.folkeskolen.dk  
 https://www.folkeskolen.dk/587254/lovkrav-at-

alle-skoler-har-strategi-mod-mobning  
 Bilag 1 - Værdiregelsæt og Antimobbestrategi 
 Bilag 2 - Undervisningsmiljøvurderingen, UMV 
 Bilag 3 – Sådan laver I jeres Antimobbestrategi 

18:15 
60 min 

https://bornsvilkar.dk/
http://dcum.dk/temaer/mobning
https://redbarnet.dk/
https://redbarnet.dk/skole/mobning/dropmob
https://www.folkeskolen.dk/
https://www.folkeskolen.dk/587254/lovkrav-at-alle-skoler-har-strategi-mod-mobning
https://www.folkeskolen.dk/587254/lovkrav-at-alle-skoler-har-strategi-mod-mobning


 

  

 Bilag 4 – Skabelon til antimobbestrategien 
o UMV (hvert 3. år) 
o Mobbepolitik - eksempel 

 http://rps.dk/information/mobbepolitik (Bilag 5) 
 http://glhjortespring.skoleporten.dk/sp/file/c4d1

a522-77c4-4855-b3f0-a4c762e31c49  fra ”Gl. 
Hjortespring Skole, Herlev” (Bilag 6) 

 Alle forbereder sig og læser udsendte bilag. 
På SB5 behandler vi det grundlæggende, og gør det så færdigt på SB6. 
 
Proces og handleplan for det kommende arbejde med skolernes 
antimobbestrategi er påbegyndt.  
KMG byder ind med at elevrådet kunne medtænkes, og evt. møde op og 
fremlægge deres vision for en antimobbestrategi for SB.  
Antimobbestrategien skal bygges op på værdier, gode relationer mellem 
mennesker og trivsel. Vi vil gerne starte med eleverne selv og deres syn på 
disse. Forældrene skal også høres og involveres.  
De nye bestyrelsesmedlemmer vil gerne deltage i dette arbejde. 
Forældremøderne i ultimo august ’18 bliver også taget i brug.   

To-Do/Opfølgning> Ledelsen laver et udkast til en procesplan og fremlægger det også for 
personalet begge steder på de kommende P-møder.  
Pkt. kan evt. deles og behandles individuelt på KMG og BGS, pga. de 
forskelle der er på de pågældende skoler.  

Skoleår 17/18 – 43 Eventuelt 19:15 
5 min 

 Kørsel i bus og taxa af elever fra Bugtskolen – Forsinket afhentning af elever 
både hjemmefra og fra Bugtskolen blev bragt frem. For tidlig hjemkomst er 
oplevet et par gange og det lægger et ekstra pres på forældrene.  

To-Do/Opfølgning> Kørsel er på som pkt. til SB6 

Skoleår 17/18 – 44 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 19:20 
5 min 

 Referatet oplæst og godkendt.  

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

Emner på næste SB Dion / Lone Orientering fra Budgetdialogmøde 14. maj 

  iPad  

 Dion Årshjulet gennemgået 

 

http://rps.dk/information/mobbepolitik
http://glhjortespring.skoleporten.dk/sp/file/c4d1a522-77c4-4855-b3f0-a4c762e31c49
http://glhjortespring.skoleporten.dk/sp/file/c4d1a522-77c4-4855-b3f0-a4c762e31c49

