
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Mandag den 15. august 2022 kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Bjergmarkskolen ved kontorerne 

Deltagere: Kort præsentationsrunde: 

Per, skoleleder 

René, TR for lærerne 

Thomas M, forælder 0.årgang 

Ida, forælder 0. og 3.årgang 

Stine, forælder 3. og 0.årgang  

Katrine, forælder 6. og 3.årgang 

Malene, forælder 7.årgang 

Charlotte, pædagog, SFO-koordinator og medarbejderrepræsentant 

Samir, forælder 0.årgang 

Rikke, forælder 0.årgang 

Jasper, forælder 3.årgang 

Aous, elev 9.årgang – tidligere næstformand 

Thomas, forælder 1.årgang 

Afbud/fravær:  

 

Vi starter mødet med en navnerunde, så vi får genopfrisket navne og hvilke klasser vi er i.  

Alle medlemmer udfylder tavshedserklæring 

Der serveres en sandwich under mødet. 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden  

 

Ansvarlig/tid 

17.00  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Da vi endnu ikke har konstitueret os, er dagsorden ikke lavet i samarbejde med 

formanden. Der er mulighed her for tilføjelser til dagsorden. 

Referat: Godkendt 

 

Punkt 2. Konstituering 

Ansvarlig/tid 

17.05  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen konstituerer sig. 

 

Skolebestyrelsen afgør, hvem der er faste medlemmer og hvem er suppleant. 

Derefter vælges en For- og næstforperson til formandskabet. 

Ida vil gerne fortælle om overvejelser omkring et samlet formandskab, ud fra 

sidste års erfaringer. 

 

Referat: 7 faste medlemmer, 2 suppleanter. 

 

Ida fremlægger to forslag til organisering, som drøftes - se vedhæftet dokument. 

1. To forpersoner 

2. Helt flad struktur 

 

Der er mange nye medlemmer og nye forældre på skolen.  

Vi starter op med forslag 1 med to formænd og forventer at tage forslag 2 op til 

drøftelse, når vi har fået en bedre fornemmelse af arbejdet i skolebestyrelsen, og 

når det giver mening ift. konkrete fokus.  

De to forpersoner kan varetage forskellige opgaver. 
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Vi tilstræber at arbejde i udvalg. 

 

Rikke og Thomas ønsker at være suppleanter. 

Ida og Jasper deler forpersonsposten. 

Ida er ordstyrer på møderne. 

 

 

Punkt 3.  Skolebestyrelsesvideo 

Ansvarlig/tid 

17.30  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen laver en præsentationsvideo. 

For at sikre, at vi kommer så langt ud blandt forældrene med hvem der er den 

nye bestyrelse, har den gamle bestyrelse valgt, at vi igen laver en video, hvor I 

præsenterer jer. Vi havde rigtig god respons på vores video sidste år, og den 

blev set mange gange. 

Joe, der laver videoen, kommer og laver nogle optagelser og laver aftaler med 

jer om, hvornår han laver optagelser med jer. 

 

Referat:  I videoen skal alle medlemmer fortælle lidt om, hvorfor de er gået ind i 

skolebestyrelsen, og hvad de hver især brænder de for. Man skal forvente at 

skulle sige noget i 20 sek. Afsæt 15-20 pr. optagelse. 

 

Per sender linket ud til filmen fra sidste år som inspiration. 

Målet er at gøre bestyrelsen genkendelig og tilgængelig for alle forældre. 

 

 

Pause med spisning kl. 18.00  

 

Punkt 4.  Skolebestyrelsens arbejde 

Ansvarlig/tid 

18.15  

Per 

Formål: 

 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen indføres i skolebestyrelsens 

arbejde og ansvar. 

 

Per fortæller om, hvad skolebestyrelsens arbejde og ansvar er. 

 

Referat:  Alle får infomaterialer/brochurer med hjem, men det glemte vi. Så det får I til 

næste møde. 

Alle opfordret til at deltage i online kursus – Link til kursus fremsendes senre  

 

Skolebestyrelsens arbejde: 

At føre tilsyn med skolens arbejde/virke. Fx afgangsprøver.  

Det er ikke bare som kontrolinstans, men også via praksistilsyn, hvor man 

kommer og er en del af skolens hverdag. Det kan fx være på skolens Åben hus 

arrangement for nye elever og forældre eller personaledagen på skolen.  

Bestyrelsen er også forældrenes indgang til skolens ledelse ift. det vi gør godt, 

og det vi kan gøre bedre. 

Skolebestyrelsen arbejder med principper og politikker 

Link til Bjergmarkskolens politikker https://bjergmarkskolen.dk/om-

skolen/skolebestyrelsen/ 

Skolebestyrelsen kan bestille emner hos Per som de er nysgerrige på. Sidste år 

så vi på indeklima, og bestyrelsen indgik i en arbejdsgruppe med en 

repræsentant. 

 

Opgave: Indeklima og renovering af skolen.  

Jasper informerer om arbejdsgruppens arbejde vedr. indeklimaet på skolen. 

Der er aftale om et opfølgende møde med Borgmesteren omkring renovering af 

skolen. Ida tager mødet sammen med Stine (afventer dato fra Ida). Per 

indkalder til formøde, hvor Jasper også deltager.  
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Skolen har fået et påbud (indeklima). Kommunen er forpligtet på co2-

renovering. 

 

 

 

Punkt 5.   Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder 

Ansvarlig/tid 

18.45  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Skolebestyrelsen plejer at deltage i første forældremøde. 

 

For at sikre, at alle præsenteres for skolebestyrelsen, deltager skolebestyrelsen i 

årgangenes første forældremøde. 

Formålet er, at forældremøderne fordeles mellem skolebestyrelsens medlemmer. 

Skolen hjælper med, hvad der skal siges for at sikre ensartethed. 

Plan over forældremøder herunder. 

 

Referat:  Forældremøderne er fordelt, se nederst i ref. 

 

 

Punkt 6. Ansættelsesudvalg 

Ansvarlig/tid 

19.05  

Per 

Formål: 

 

 

Fremstilling: 

Skolebestyrelsen deltager i ansættelsessamtaler med en repræsentant, når 

skolen ansætter nye medarbejdere. 

 

Vi har første ansættelsessamtale mandag d. 29.08.22 eller tirsdag d. 30.08.22. 

Vi skal ansætte en pædagog. 

 

Referat: Man repræsenterer et forældreperspektiv. 

Katrine, Malene, Thomas, Rikke og Samir bliver i første omgang et ”fast udvalg” 

på opgaven, som vi kan kontakte ved ansættelsessamtaler. 

 

Per skriver ud med tidspunkter, hvorefter skolebestyrelsesrepræsentanter på 

kommende samtaler afklares. 

 

 

Punkt 7. Evt. 

Ansvarlig/tid 

19.20  

Alle,  

   
Referat: Kommende punkter/obs.: 

Skolebestyrelsens principper – skal sendes rundt til fælles orientering. 

Kommende punkter skriver til formændene og/eller formændene. 

Organisering af elevråd og blokråd. 

 

Evt. 

Ref. sendes ud senest to dage efter mødet. 

Materiale fra indeklimarapporten sendes ud til den samlede bestyrelse. 

Elevrådsrepræsentanterne har et fast punkt på dagsordenen på møderne. Der 

skal afholdes elevrådsvalg og konstitueres. 

 

 

Forældremøder 
 

Forældremøde - årgang Dato/tidspunkt/sted: Ledelse: SKB: 

0.årgang 25. august 17.15-19.45 
08. februar 17.15-19.15 

Mette Rikke 
Samir 

1.årgang 08. sept. Anja (tjek) Rikke 
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Forældremøde - årgang Dato/tidspunkt/sted: Ledelse: SKB: 

kl.17.15-18.15 klasse A +C 
kl.18.15-18:45 fælles 
kl.18:45-19:45 klasse B + D 

(Samir) 

2.årgang Torsdag 18.aug. kl. 17.00-19.00 
Alle 3 klasser fælles først. 

Anja (tjek) Thomas 

3.årgang Onsdag 7. sep. Fælles kl. 18.00-
18.30 
To klasser kl.17.00-18.00 
To klasser kl.18.30-19.30 

Anja (tjek) Katrine 
Stine 
Ida 

4.årgang Onsdag den 31/8 - fælles kl.17-
17.30  
4B/4D: kl.16.00-17.30 
4A/4C: kl.17.00-18.30 

Anja ferie 
Per? 

Ida 

5.årgang Tirsdag 6/9 kl.18.30-20.00 
Tirsdag 2/5 kl.18.30 (lejrskole)  

Anja (tjek) Malene 

6.årgang Onsdag d. 24. aug. kl.17.00 Jakob Kathrine 

7.årgang Onsdag d. 7. sept. kl.17.00 Jakob Malene 

8.årgang Onsdag d.17/8 kl.17.00 Jakob Thomas 

9.årgang Onsdag d. 14/9 kl.17.00 Jakob Thomas Møller 

 


