
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 

 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Torsdag den 4. november kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Bjergmarkskolen 

Deltagere:   

Afbud/fravær: Thomas, May-Brit 

  

Punkt 1. 
17.00 

Godkendelse af dagsorden  
 

Ansvarlig/tid 
  

Ida 

Formål: 
  

Formålet med punktet er, at SKB kan komme med punkter, hvis der er opstået et behov 
siden udsendelse af dagsorden. 

Referat: Dagsorden godkendt 

 

Punkt 2. 
Kl. 17.05 

Demokrati på Bjergmarkskolen 

Ansvarlig/tid  Kristian 

Formål: 
 
Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen forholder sig til, hvordan der på skolen 
arbejdes med demokratisk dannelse. 
Punktet er opstået på baggrund af, at skolen ikke har deltaget i ”skolevalget 2021”. Skal 
skolebestyrelsen lave et princip om demokratiarbejde på Bjergmarkskolen? 
Per orienterer om udskolingens baggrund for ikke at deltage i skolevalget. 

Referat: Per orienterede om begrundelsen for, at skolen ikke deltog. Det skyldes, at 
elevrådsarbejdet ikke var i gang på tilmeldingstidspunktet. Lærer og elever er meget 
interesseret i deltagelse, og vil deltage i fremtiden. 
SKB vil ikke lave princip for demokratisk dannelse på nuværende tidspunkt. 

 

Punkt 3.  
17.25 

Tilsyn med forældremøder og skolehjem  

Ansvarlig/tid  Ida og Kristian 

Formål: 
 
Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen forholder sig til, om den ene af de årlige 
skole/hjemsamtaler er en læringssamtale. 
Holbæk By skoles skolebestyrelse har tidligere vedtaget, at den ene årlige samtale er en 
”læringssamtale”. Denne samtale tager udgangspunkt i et tema/oplevelse/ 
undervisningssituation som eleven selv vælger. 
Orientering om status på arbejdet. 
Skolebestyrelsen vedtager, om det fortsat er retningen for den ene samtale 

  

Referat: 
  

Forældremøder: 
 
Forældremøder kan være presset på tid, og det bliver ofte på bekostning af tiden ude i 
klasserne, fordi fællesinformationen fylder mere. 
Det er gennem årrække oplevet, at møderne er blevet kortere. Ønske om referat af 
forældremøderne på alle årgange. 
Vi har tendens til at ville for meget på for kort tid. Vi skal blive bedre til at udvælge og gå 
mere i dybden. 
SKB skal måske udeblive og informere på skrift eller via video. Dette var der ikke enighed 
omkring. 
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Det er vigtigt at prioritere både det fælles og klassemæssige. Kalder på et princip ifht. 
rammerne for forældremøder, herunder hvor mange ressourcer og tid, der skal sættes af. 
 
Skole/hjemsamtaler: 
Elever oplever ikke at trivselsperspektivet fylder på samtalerne. Oplevede ikke at det havde 
en særlig værdi at ”vise noget frem”. Måske man i stedet skal snakke om, hvordan eleven 
trives i skolen. Faglig udvikling og trivsel er uadskillelige. 
Det opleves ikke, at det er en rum, hvor eleven får en stemme, og hvor elevens trivsel er i 
fokus – kun det faglige. Vigtigt at snakke om, hvordan det er at gå i skolen. Skal ligestilles 
med det faglige. 
Det er vigtigt at samtalen, har udgangspunkt i at eleven viser noget til sine lærere og 
forældre, som samtalen så tager udgangspunkt i. Vil gerne, at vi tager ”nu snakker vi om 
hvordan det nu lige går” del ud af samtalen.  
Personalet oplever, at læringssamtalerne fungerede godt - havde eleven i fokus.  
Vigtigt at tænke forældrenes stemme ind i, hvad samtalerne skal handle om. Vi kan ikke 
ramme alle i en model, så måske skal der forud for samtalen være mulighed for, at 
forældrene giver udtryk for, hvad de gerne vil have fokus på i samtalen. 
Nogle elever har ikke haft gode erfaringer med læringssamtalen. Måske den ene samtale 
skal være en trivselssamtale. 
Fokus på at trivselsmæssige udfordringer skal ikke vente til samtalerne, men tages med det 
samme.  
 
Vi skal have fundet nuværende retningslinjer for skole/hjemsamtaler og læringssamtalen 
frem og forholdt os til dem. 
På næste møde drøftes, hvorvidt der yderligere skal laves principper for forældremøder 
ifht. ressourcer/tid/(referat). 

 

Punkt 4.  
17.50 

Frihedsforsøget 

Ansvarlig/tid 
  

Per 

Formål: 
 
Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen er kender til status på skolens initiativer ifm. 
frihedsforsøget. 
Tilsyn med fordybelsesdag og to-lærerordning - hvordan fungerer det i praksis?  
Der er klasser der endnu ikke har indført dannelsesdage og klasser hvor der er meget få to 
lærer timer. 
Skal vi holde en evaluerings/udviklings-workshop efter jul? 

Referat: 
  

Det samlede billede er, at fordybelsesdagene og to-voksenordningen tænkes meget 
forskelligt på årgange – dels grundet forskellige behov og fokus, men også af skematekniske 
årsager. 
Alle klasser har de to-voksentimer de skal have. 
 
Vi har en kommunikationsopgave ifht. forældre og bestyrelse omkring både fordybelsesdag 
og to-lærerordningen. En adskillelse af de to og en nuancering ifht. hvordan de kommer i 
spil på forskellig vis.  
En kvalitetssikring. 
Det fremgår på hjemmesiden, at vi har en fast fordybelsesdag på alle årgange på skolen. 
Det skal omformuleres. 
 
Elevrepræsentanterne skal til næste gang lave en elevundersøgelse ifht. hvordan 
fordybelsesdagen og ordningen med to voksne i undervisningen opleves hos eleverne, og 
hvad eleverne har af ønsker. 
Målet er at vi skal blive klogere på elevernes perspektiv. 
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Punkt 5.  
18.15  

Årshjul 

Ansvarlig/tid  Kristian og Per 

Formål: 
Fremstilling: 

Formålet med punkter er, at SKB planlægger sit arbejde og beslutter et årshjul. 
2 oplæg til årshjul vedhæftet 

Referat: 
  

Kristian præsenterer to eksempler på årshjul, som anviser hvornår vi i løbet af skoleåret 
forholder os til relevante emner og SKBsopgaver. 
 
Skal det være som en årsplan, hvor stort set alle møder er planlagt hen over året med 
prioriterede emner, eller skal den være mere åben med plads til løbende emner? 
Vigtigt at vi ikke kommer på bagkant og behandler emner i god tid. 
 
”Årshjul for skolebestyrelsen for Bjergmarkskolen” vedtages. 

 
 

Punkt 6. 
18.35 

Mobilpolitik 

Ansvarlig/tid 
  

Sisse og Thomas oplæg 

Formål: 
Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB vedtager en mobilpolitik 
Sisse og Thomas har udarbejdet et udkast. Vedhæftet. 
 

Referat: Argument for ændring: Vigtigt med en graduering i løbet af skoletiden (fra 6 til 16-årige), så 
der ikke er samme regler/rammer for alle elever, men at de tilpasses deres alderstrin og 
modenhed. 
 
Der er en opmærksomhed ifht. tyveri. 
Der vil være en del elever, der ikke ”magter” friheden og vil lade sig friste af at tage 
telefonen frem i timerne. Det kan komme til at fylde for meget i undervisningen.  
 
Sendes i høring i elevrådet og MED-udvalg. 
 

 

Punkt 7. 
19.00 

Nye principper for specialundervisning 

Ansvarlig/tid  Per 

Formål: 
 
Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB er orienteret om forslaget om at omlægge 
specialundervisning i Holbæk kommune 
Der har været en del debat om dette på nettet jf. tidligere udsendte mail fra Tanja Steffe 
Nøhr. Per orienterer og sætter lidt flere ord på 

Referat: Kommunikationen kommunalt har ikke fungeret og har affødt en del røre. 
Vi fik ikke informeret ud fra Bjergmarkskolen, da det blev vurderet uhensigtsmæssigt – det 
var en god beslutning. 
Beslutningen er blevet udskudt. 
Det har ikke indflydelse på Bjergmarkskolen. 
Skolebestyrelsen udtrykte, at de har følt sig godt informeret i denne sag. 

 

Punkt 8. 
19.15 

Evt. 

Ansvarlig/tid 
  

Alle,  
Co2 måling klasseværelser er igangsat   

Referat: Per fortæller, at Co2-måling er sat i værk. Vi skal afstemme og være bevidst om, hvordan vi 
vil arbejde med det, så det fremmer/løfter argumentet for at renovere Bjergmarkskolen. 
Per holder SKB løbende orienteret. 
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Elevrådsrepr. ønsker et punkt til næste gang om interessebaseret undervisning. 
Aous/Oskar lavet et kort skriftligt oplæg til Per. 
 
Elevrådsrepr. har nogle spg. til valghold HDS – elevrådsrepr. holder et møde med Jakob. 
 
Jasper spørger til skolens ønske om at modtage skilte til valgplakater til brug i uv. Det vil 
skolen meget gerne. Jasper vender tilbage. 
 

 
Kommende punkter: 
I den forbindelse vil Sisse og Thomas også gerne have et punkt på næste møde omkring regler/ansvar/frihed i 
overbygningen.  
Altså en drøftelse af hvilke regler de har omkring fællesrum, mulighed for at være sammen på tværs af klasserne 
mm. Og hvordan tankerne omkring frihed under ansvar kommer i spil. 


