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Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Mødedato: 27. februar 2019 Mødetid: 17:00 – 19.30 Mødested: Bugtskolen 

 

Indkaldte: Forældrerepræsentanter Dion Rønne (formand)  
Lone Johansen (næstformand) 
Heidi Larsen  
Anette Gadegaard 
Pia Larsen  
Helle Pedersen  
Lars Peters 

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) 
Gitte Barimani (TR for lærerne KMG) 

 Ekstraordinært inviteret   

Afbud: Lone Johansen Fraværende: Anette Gadegaard 
Heidi Larsen 

Næste møde: 9. april 2019 Sted: Kirkemosegaard 

Ordstyrer: Dion Rønne Referent: Tina Bjerregaard 

 

Skoleår 18/19 – 32  Velkommen 

 
17:00 
5 min 

 Dion byder velkommen og beklager den lidt sene fremsendte dagsorden. 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 18/19 – 33 Meddelelser (gensidig orientering) 
 Bestyrelsesformanden 
 Medarbejdere 
 Ledelse 

o Medarbejder (tilgang/afgang) – skoleårsoversigt  
o Elever (tilgang/afgang) 

17:05 
30 min 

 BF. Beretter fra skolerådsmødet som startede med et besøg på Mosede 
skole og så den gennemgribende modernisering de har gennemgået-  bl.a. 
om multirummet, ”100 m gangen” og et auditorium. Det er det 4. 
skolebesøg BF har deltaget i. Der var også en drøftelse på skolerådsmødet 
omkring skoledistrikterne, hvor eleverne bor ift. Skolen, og det frie skolevalg 
for at modvirke en evt. skævvridning. Det blev også drøftet om skolerne er 1 
eller 2 sporet, og hvad siger prognoserne om fremtidens elevtal. Den nye 
Børne- og Ungepolitik blev kort nævnt. Høringssvarsfristen bliver 
fremadrettet afkortet ift. Budgettet.   
Medarb: KMG – der er terminsprøver i næste uge. 8. kl. deltager denne 
gang. Der skal træffes nogle skolevalg for dem der går i 9. klasse. 
Mellemtrinnet skal på skitur i uge 12. Der er kommet nye borde og stole til 
mellemtrinnet. KMG modtager mange nye elever løbende.  
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BGS – foråret bringer nye børn til Bugtskolen og nogle skal videre i deres 
uddannelsesforløb. UUV vejlederen er i god dialog med begge steder. Det er 
meget værdsat arbejde på begge skoler. 
Ledelse: KMG – ansat en pædagog frem til sommer. Tilgangen af elever er 
stor pt 39 elever – primært indskoling. BGS – der er i næste skoleår 55 elever 
på Bugtskolen.  
Der er ansat en ny centerchef for Børn og familie – Peter Rymann starter ¼-
19. Peter er oprindeligt uddannet pædagog, og har siden taget en 
kandidatgrad inden for det pædagogiske og psykologiske område.  
Han har en meget lang erfaring inden for børne- og familieområdet. Han har 
således cheferfaring inden for området i både Haderslev og Albertslund 
Kommune. 
BGS bibeholder de IT enheder vi har – KMG skifter til Chromebook som 
almen skolerne. Valget er blevet at disse skal blive på skolen.  
PPR er flyttet til Videnscenteret – lige på den anden side af den grønne dør 
på Bugtskolen  

To-Do/Opfølgning> Aftalen om udlån af Chromebook vedhæftet referatet uploades ikke. 

Skoleår 18/19 – 34  Forberedelse af besøg af formanden m.fl. fra Skole- og 
Børneudvalget på SB 5 

17:35 
15 min 

 Sammen med formanden deltager direktør Henrik Harder – besøget kunne 
omhandle en kort præsentation af skolebestyrelsens arbejde, refleksioner 
fra SB og hvad vi kan give af respons fra vores skoler.   
KMG kunne lægge fokus omkring tidlig indsats – hvor vigtigheden af at al 
indsats starter så tidligt så muligt.  
Tidlig opsporing – helheds tænkning omkring barnet – (Gerne med citater fra 
den nye Børne- og Unge politik - ”tværgående kompetence deling” – kørsel 
til Bugtskolen. 

To-Do/Opfølgning>   

 Hente mad frem 17:50 
5 min   

Skoleår 18/19 – 35  Regnskab 2018 for begge skoler 
o Bilag 1 - Bugtskolen 
o Bilag 2 - Kirkemosegaard 

17:55 
15 min 

  

To-Do/Opfølgning> Regnskab og budget blev drøftet og overføres til næste SB5. 

Skoleår 18/19 – 36  Budget 2019 for begge skoler 
o Bilag 3 – Kirkemosegaard 
o Bilag 4 – Bugtskolen 

18:10 
15 min 

  

To-Do/Opfølgning> Regnskab og budget blev drøftet og overføres til næste SB5. 

Skoleår 18/19 – 37  Emneuge Bugtskolen 18:25 
5 min 

  Emneugen er i fuld gang med at blive planlagt af udvalget. 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 18/19 – 38  Ny Børne - Unge politik i Greve Kommune  
(høringssvar skal udarbejdes) 

o Bilag 5 – (vejledning) 
o Bilag 6 

18.30 
25 min 

 Kommentar fra SB og det aftryk som BF satte på arbejdsmødet. 
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Politikken skal kunne læses, forstås og anvendes af alle. Familielivet er 
repræsenteret i 2 af de 6 liv som består af:  Børneliv, Ungdomsliv, Voksenliv, 
Seniorliv, Ældreliv samt Vækst og Erhvervsliv. 

To-Do/Opfølgning> BF udsender udkast inden d. 5/3 til SB. Høringssvaret fremsendes d. 7/3 og 
som udgangspunkt tilslutter vi os politikken.  

Skoleår 18/19 – 39  Årshjul + Møder i 2018/2019 
o Bilag 7: Årshjulet 

18.55 
10 min 

  

To-Do/Opfølgning> Årshjulet SB5 – OBS budget 2020-21. 

Skoleår 18/19 – 40  Kørsel vedr. Bugtskolen 
 

19.05 
5 min 

 Der er intet nyt til punktet – kontrakten ligger hos Dantaxi. 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 18/19 – 41 Eventuelt 19.10 
15 min 

  BF spørger til hvad der ligger af paragraffer som SB skal 

arbejde med – dette undersøges af SL og Jan. 

 Forretningsordenen skal samskrives og være i 

overensstemmelse med kommunens styrelsesvedtægt. 

Overføres til næste SB5. 

To-Do/Opfølgning>  

Skoleår 18/19 – 42 Oplæsning af referat og godkendelse heraf 19: 25 
5 min 

 Referatet er oplæst og godkendt. 
Mødet sluttede kl. 20.05 

To-Do/Opfølgning>  

Anden opfølgning: Hvem Hvad 

Overføres til næste 
møde 

  

Emner på næste SB  Forretningsorden 

  o SB5: Tir d. 9 april (uge 15) 
o SB6: Ons 19 juni (uge 25) 

 


