
 

  

Skolebestyrelsesmøde 

Dagsorden 

Mødedato: 12. juni 2018 Mødetid: 17:00 – 20:00 Mødested: Bugtskolen 

 

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

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

Personalerepræsentanter Thomas Kristiansen (TR for pædagoger BGS) 
Kim Nibe Nielsen (TR for pædagoger KMG) 

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

Afbud: Kirsten Dieckmann  
Anette Gadegaard 
Agnete Garner 
Helle Pedersen 
Heidi Larsen  
Gitte Barimani (TR for 
lærerne KMG) 

Fraværende:  

Næste møde: 28. august 18 Sted: Bugtskolen 

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Tina Bjerregaard 

 

Skoleår 17/18 – 45  Velkommen 

Herunder Diætskemaer for 
SB2/SB3/SB4/Skolebestyrelsesvalgmøde/Skolerådsmøde 
(Dion) – HUSK JERES SKEMAER!!!  
(Henrik medbringer disse) 

17:00 
15 min 

 Kirsten, Anette, og Agnete: I må aflevere på kontoret når I kommer forbi 

To-Do/Opfølgning> Dion har sendt indberetningslister for mødediæter rundt til forældrerep. 
Som skal underskrives og afleveres.  
Dion sender en reminder ud i starten af næste skoleår – således at de 
udfyldes ved mødes start. De udtrådte medlemmer får besked om at få 
udfyldt deres.  

Skoleår 17/18 – 46 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

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

o Elever (tilgang/afgang) 

17:15 
30 min 

 Nedenstående bilag udsendes til gennemlæsning inden SB6, så vi ikke skal 
bruge for meget tid til disse, med mindre der er spørgsmål. 

o Bilag 1: Orientering fra Skolerådsmøde vedr. 1:1 (devices) 
o Bilag 2: iPad og erstatningsansvar 



 

  

o Bilag 3: Orientering fra Budgetdialogmødet på Rådhuset 14. Maj 
o Bilag 4: Formandsberetningen 2017/2018 (skal fremlægges I august 

på første Forældremøde på hhv. KMG/BGS) 

 Bilag 1 Dion fortæller at beslutningen om Chromebook er faldet på plads. 
Der differentieres på Bugtskolen og KMG. 
Bilag 2 iPad procedure - reglerne er lavet - også hvem der bærer ansvaret. 
Bilag 3 Dion er blevet inviteret til at komme med input til besparelser for det 
kommende budget. De er blevet samlet ændringsforslag til budget 2019-
2022. 
Bilag 4 Formandsberetningen gennemgås.  
Medarb.: KMG 9. klasserne har afsluttet prøverne. Der er taget hul på 
antimobbe strategien på mellemtrinnet og i indskolingen med god effekt (se 
pkt. 52) Der er rykket 2 elever op til mellemtrinnet.  
Medarb.: BGS G-klassens overflytning til BGS. Vi er også optaget af 
flytningen til Videnscenteret. Fælles sommerfest på KMG for alt personalet. 

To-Do/Opfølgning> Bilag 4 Hvad er tilgået og afgået i skoleåret 16/17 på de 2 skoler? 
Lone tilføjer skovturen med Serapions ordenen. 
Niller tilføjer noget om lejrskolerne til beretningen. 
Ledelsen:  
KMG 6 elever går ud – 1 tilgår til udskolingen. 
BGS 2 elever går ud og 9 tilgår. Der er kommet 2 pædagogstuderende pr. 
1/6-18.  
Persondataforordningen stiller nyt krav til kommunikationen også mellem 
forældre og skolerne. Det er forældreintra der fremover er den sikre 
kommunikationsvej. Vi er i proces og Greve kommune fremsætter 
retningslinjer og guider til hjælp til dette. 

Skoleår 17/18 – 47  Seneste status på renovering af Videnscenteret inkl. 
Bugtskolen, herunder evt. skoleudvidelse.  

17:45 
10 min 

 Flyttedagen på BGS er i morgen d. 13/6-18. Der kommer flyttefirma og 
flytter for os. Der er opsat hegn og bygningen er gennemgået. Vi flytter ind 
torsdag. Der er udsendt et visualiseret materiale på forældreintra om hvor vi 
skal parkere og gå ind.  

To-Do/Opfølgning>   

Skoleår 17/18 – 48  Taxakørsel (Bugtskolen) 
o Status på opråb/opfordring til forældre 
o Status på elever der er i bussen i langt tid 
o Nyt selskab (Kørsel i nyt udbud)?  
o Status på sommerkørslen 

17:55 
15 min 

 Status på elever der er i bussen i lang tid – BGS håndterer Greve kommunes 
egne borgere –udenbys elever (forældre) skal rette henvendelse til 
respektive kommune. 
Der er pt ingen udmelding omkring hvem der bliver det nye selskab. Greve 
Solrød har budt på kørslen igen. Vi er selvfølgelig opmærksom på hvis der 
kommer ændringer at forberede alle bedst muligt.  
Husk at sygemeldinger eller frameldinger skal ske til taxa.  
Vi er nød til at indskærpe at ændringer i kørselstider når ruterne er lagt ikke 
nødvendigvis kan imødekommes.  
 



 

  

To-Do/Opfølgning> Analyse på vej som gennemgås på forældremødet. Samt indskærpe 
ændringer ikke kan imødekommes når ruterne er lagt.  
Vi gennemgår kravspecifikationerne omkring kørsel på SB1. 
 

Skoleår 17/18 – 49  Lejrskole 2018/2019 (KMG/BGS) 
o Hvilke grupper skal af sted? 
o Hvornår skal de afsted? 

18:10 
10 min 

 OK18 får betydning for lærerne undervisningstid, forberedelsestid, 
rådighedstillæg og diæter i forbindelse med lejrskole. Vi kigger på alle 
tænkelige muligheder på både KMG og BGS for hvordan det skal kunne 
lykkes fremadrettet.  

To-Do/Opfølgning>  

  

 Hente mad frem  18:20 
5 min   

Skoleår 17/18 – 50  SB Møder i 2018/2019 
o Vi skal have sat datoer 

18:25 
10 min 

 Bilag 5: Årshjulet (planlægning af næste år) - 17-19:30 KMG/BGS 
Forslag: (Ledelsens forslag) 

o SB1: Ons 22. august (uge 34) (tir 28/8-18 uge 35) 
o SB1½: Ons 3. oktober (uge 40) / Ons 10. oktober (uge 41) 
o SB2: Ons 14. november (uge 46) / Ons 28. november (uge 48) (ons 

14/11-18 uge 46) 
o SB3: Ons 9. januar (uge 2) 
o SB4: Ons 6. marts (uge 10) (ons 27/2-19 uge 9) 
o SB5: tirs 9. april (uge 17) (ons 8/5-19 uge 19) 
o SB6: Ons 12. juni (uge 24) (ons 19/6-19 uge 25) 

Medbring kalendere og check ovenstående datoer – samt alternativer. 

 Følgende datoer blev gennemgået og besluttet: 
o SB1: Tir 28 august (uge 35) 
o SB1½: Ons 3. oktober uge 40 (mulighed hvis nødvendigt) 
o SB2: Tors 8. november (uge 45) 
o SB3: Ons 16. januar (uge 3) 
o SB4: Ons 27. februar (uge 9) 
o SB5: Tir d. 9 april (uge 15) 
o SB6: Ons 19 juni (uge 25) 

To-Do/Opfølgning> Dion opdaterer årshjulet også med læring og faglig udvikling (læsevejlederne 
starter)  

Skoleår 17/18 – 51  Høringsvar på Budget 2018/2019 
o Vi gennemgår den økonomiske udfordring 

18:35 
45 min 

 Bilag 6: Udpluk af budgetkatalog (det som evt. berører KMG og BGS samt 
eleverne og forældre.)  
Bilag 7: Forslag fra formanden til høringsvar. 
Bilag 8: Ledelsen foreslår at der suppleres med forslag om ingen dækning 
af udgifter til pæd. studerende 

 PPR – der er et stigende antal elever med skoleværing og psykiske lidelser 
derfor er det en kortsigtet besparelse. 
Bungalow 2 – den enkelte sag bør vurderes i forhold til hjemtagningen eller 
kun gøre forslaget gældende for nye aflastningsbørn.  



 

  

Anbringelser – forhandle på prisen – ingen kommentar. 
STU – ingen kommentar.  
 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 17/18 – 52  Antimobbestrategi (Antimobbepolitik) 
Proces og handleplan fra ledelsen vedhæftes (bilag) 
o Videreført fra SB5 
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 (udsendt ved SB5) - Værdiregelsæt og 

Antimobbestrategi 
 Bilag 2 - Undervisningsmiljøvurderingen, UMV 
 Bilag 3 – Sådan laver I jeres Antimobbestrategi 
 Bilag 4 – Skabelon til antimobbestrategien 

o UMV (hvert 3. år) 
o Mobbepolitik - eksempel 

 http://rps.dk/information/mobbepolitik (Bilag 5 - 
udsendt med SB5) 

 http://glhjortespring.skoleporten.dk/sp/file/c4d1
a522-77c4-4855-b3f0-a4c762e31c49  fra ”Gl. 
Hjortespring Skole, Herlev” (Bilag 6 – udsendt 
med SB5) 

------------------------------------------------------------------------------- 
o Bilag 9: Udkast fra ledelsen (nævnt i SB5-ref) 
o Tilbagemelding fra dialog på KMG/BGS? (nævnt i 

SB5-ref) 
o Status på inddragelse af elevråd (nævnt i SB5-ref) 
o Forslag til inddragelse af forældre (nævnt i SB5-ref) 

19:20 
15 min 

 Punktet forventes fortsat i 2018/2019 – første gang på SB1 i august. 

 Elevrådet er inddraget på KMG. De vil gerne komme på SB og fremlægge 
deres syn og opsamlingen på det. Nogle er gået i gang med bl.a: 
Hvad er mobning? 
Hvad gør vi når det opstår? 
Hvad kan vi ændre eller gøre anderledes? 

To-Do/Opfølgning> Vi har det på, både på KMG og BGS, til forældremøderne i aug.  
Bringe principperne frem når vi har forventningsafstemning med nye elever 
og forældre. 

Skoleår 17/18 – 53 Eventuelt 19:35 
10 min 

 Trivselsundersøgelse – UVM indsamler data vha. denne undersøgelse.  
KMG lavede dem på papir. 
BGS 60% lavede den elektronisk.  

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
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


 

  

Skolernes hjemmesider trænger til en kraftig opfølgning. 

To-Do/Opfølgning> Trivselsundersøgelsen er en årlig tilbagevendende begivenhed.  

Skoleår 17/18 – 54 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 19: 45 
10 min 

  

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

Emner på næste SB   

   

 


