
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Onsdag den 19. januar kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Virtuelt  

Deltagere:   

Afbud/fravær:  

  

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden  

 

Ansvarlig/tid 

Kl. 17.00  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skb kan komme med punkter, hvis der er opstået et 

behov siden dagsorden blev udsendt 

SKB godkender dagsorden, hvis der ikke er indvendinger. 

Referat: Godkendt 

 

Punkt 2.   Spisepausen 

Ansvarlig/tid 

Kl. 17.05.20  

May-Britt 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Fra SKB er der udtrykt et ønske om at få et overblik over, hvordan 

spisepauserne anvendes. 

Skal vi undersøge, hvordan spisepauserne anvendes? Hvad er det vi er 

nysgerrige på? Gælder det alle klassetrin? 

 

Referat: 

  

Gl. punkt. 

May-Brit oplever at klasser ser meget skærm i spisepausen. Oplever det som 

underholdning og passivisering. Har været nysgerrig på det i egne børns klasser 

og fortæller om respons. 

 

Ønsker at vi er undersøgende på, hvor meget skærm fylder i pauserne. Men der 

er enighed om, at det skal være konstruktivt og en nysgerrig spørgen.  

Der er forskellige oplevelser af det i forældregruppen, og der er mere nuanceret. 

Vigtigt at lærerne og pædagogerne har det pædagogiske og didaktiske råderum 

til at vurdere og handle. 

Vi skal passe på med at vi ikke får skabt et problem. 

Det er noget, der kan tages op i klasserådet. Det er ikke et generelt problem 

umiddelbart. 

Personalet oplever at det bliver brugt ganske fornuftigt for tid til anden – men at 

det ikke er dominerende. 

 

Det tages op i de pågældende klasseråd. 

 

Punkt 3. Skolepatrulje 

Ansvarlig/tid 

Kl. 17.25 

15  

Dorte Rostock (ansvarlig for skolepatruljen) 
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Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen får mulighed 

for at anerkende skolepatruljen for deres arbejde 

Dorte deltager til mødet, og vil kort fortælles om status på 

arbejdet med skolepatruljen.  

Uge 5: Den Sureste Uge Kampagnen hylder skolepatruljerne, 

når det er koldt og mørkt og de trænger allermest til et 

skulderklap. Brug den sureste uge til at samarbejde med 

kommune og politi om at forkæle eleverne 

Læs lindt om skolepatruljen på ”sikker trafik” 

https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/skolepatrulje 

Hvad kan SKB gøre i uge 5 for at anerkende skolepatruljens 

arbejde? 

Referat Hvordan kan forældrene anerkende skolepatruljens arbejde? 

Repræsentanter fra både 6.årgang og 8.årgang, der har ønsket at fortsætte. 

De gør et stort stykke arbejde sammen med Dorte som ansvarlig. 

Indstillet til årets skolepatrulje. Kunne være skønt med deltagelse af SKB ved 

udtrækning 21.april – morgenmodul. Dorte skriver til SKB, når vi nærmer os. 

 

God ide at kontakte Nordvestnyt – med en vinkel om at vi som forældre er glade 

for det store arbejde de gør for skolens øvrige elever og deres trafiksikkerhed. 

Tager Kristian fat på. 

 

Kunne være en ide at repræsentater fra SKB med jævne mellemrum kommer 

forbi dem om morgenen og roser dem for arbejdet. 

Tak til Dorte for hendes arbejde med skolepatruljen. 

 

 

Punkt 4.  APV  

Ansvarlig/tid 

Kl. 17.40 10  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB fører tilsyn med den nyligt afsluttede APV 

 

Bjergmarkskolens APV er netop afsluttet med en flot svarprocent på 90%. SKB 

får en gennemgang af APV og MED’s fokuspunkter for arbejdet med APV. 

Skolens ansatte har fået tilbagemelding på APV. Lærerne d. 1/12 og 

pædagogerne d. 6/12 

Referat: 

  

Handleplan med afsæt i 4 fokuspunkter: 

- Det fysiske arbejdsmiljø 

- At i højere grad at blive inddrager i egne arbejdsforhold 

- MUS-samtaler med afsæt i ny samtaleskabelon 

- Mental sundhed 

 

Flot svarprocent i APV. 

Handleplan arbejdes med i MED. 

SKB roser for arbejdet. 

 

Konceptet med video fungerer godt – god formidling til SKB. 

 

Punkt 5. Afgangsprøverne 

Ansvarlig/tid 

Kl. 17.50 

10  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen fører tilsyn med afgangsprøverne. 

 

Afgangsprøverne i sommer var meget atypiske, da flere prøver blev aflyst 

grundet Corona. 

Grundet trængsel i vores dagsorden laver Per en video og udsender. 

Skolebestyrelsen har på mødet mulighed for at spørge ind. 

 

https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/skolepatrulje
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Referat: Vi afventer en afklaring af rammen for prøverne i maj-juni. Særligt valgfagene 

har været udfordret. Vi forventer en ramme lig sidste prøveperiode. 

 

Ifht. prøveresultater: SKB er overrasket over de 11,9 pct., der ikke består (= 

ikke får mindst 02 i dansk og matematik). 

 

 

Punkt 6.  Byggeri 

Ansvarlig/tid 

Kl. 18.00 

40  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB er orienteret om, hvor vi er i processen med 

byggeri/renovering 

Vi har gennem hele efter året arbejdes med ’vækst og bæredygtighed’ omkring 

byggeri/renovering. Møderne har haft  

• Fremlæggelse af konkretet prioriteringer og tegninger 

• Hvor er vi i processen 

• Hvordan skal SKB politisk arbejde med byggesagen 

 

Skolebestyrelsen har ønsket at få sat Co2 måler op. De blev opsat d. 4/1. Jasper 

følger arbejdet. 

 

Plan for arbejdet: 

• Måling af data til og med uge 6 

• Intern analyse af data i uge 7 eller 8 

• Analyse af data i fællesskab med skolen, uge 8 eller 9 

 

Referat: 

  

Ugerapporter viser noget at vi det, vi havde forventet. Nogle målinger er meget 

høje og over øvre grænse. Der kommer en opsamlende analyse efter uge 6. 

 

Måler CO2-indholdet i lokalet over en dag - både når det er tomt og i brug. Den 

registrerer også aktivitet i rummet og andet som fx lyd, partikler i luften og støj. 

 

Vi står med et rimelig godt materiale.  

Det optager medarbejderne, og de er også blevet bedt om at skrive 

observationer ind som supplerende, blød data til målingerne. 

 

I uge 8-9 skal data behandles på skolen i samarbejde med vækst og 

bæredygtighed. Derefter vil der komme et offentligt materiale, som kan arbejdes 

videre med. 

 

Skal bruges ifht. at fremskynde renovering.  

Vi afventer de endelige rapporter. 

Vi skal samtidig se på, hvad vi kan gøre allerede nu internt fx ifht. udluftning, 

som har stor betydning. 

 

Per ergagerer sig i Realdanias indeklima-rejsehold med vækst og bæredygtighed 

og ser på mulighederne i det forum. 

 

Ledelsen indgår i et samarbejde med Kullegård omkring skolens renovering. Har 

affødt et spændende materiale med involvering af arkitekter.  

Når vi kommer tættere på, skal personalet i spil. 

Per viser tegninger/et materiale med mulige renoveringer, der er tro mod 

bæredygtigheden og skolens kultur. 

 

 

Punkt 7.   Elevtal kommende børnehaveklasser 

Ansvarlig/tid 

Kl. 18.40 

10  

Per 
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Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB for et overblik over indskrivning til 0. klasse for 

skoleåret 22/23 

D. 15. januar er deadline for indskrivning til børnehaveklasserne. Per redegør for 

tallene, og hvordan det ser ud ift. hvem vi må optage jf. styrelsesvedtægten. 

Klasseloftet blev ifm. den vedtagne finanslov sænket til 26 for 0.-2. klasse. Det 

har også indflydelse på klassedannelse.  

 

Referat: 

  

Indskrivning inden den 15.januar. 

Vi har pt. 84 elever i eget skoledistrikt – ser lovende ud ifht. at kunne oprette 4 

kommende 0.klasser. 

Klasseloft på 27 elever for kommende skoleår (klasseloft på 26 elever 0.-

2.klasse fra 2023). 

 

SKB har taget tallene til efterretning, med afsæt i de forliggende indmeldelser. 

Skolebestyrelsen mener ikke det er muligt at inkludere endnu flere børn med 

særlige behov, med så høj en klassekvotient. Ydermere er første etape af 

Holbæk Have snart færdig. Dette må betyde nye elever. SKB vedtager, at 

Bjergmarkskolen opretter fire 0.klasser med afsæt i et børneperspektiv og 

hensyntagen til Bjergmarkskolens børnegrundlag.   

 

 

Punkt 8. Opsamling fra tidligere punkter 

Ansvarlig/tid 

Kl. 18.50 

20  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med er at skolebestyrelsen samler op på tidligere punkter 

 

Mødet ang. udskoling tilbagemelding til SKB. Bl.a. ift. Mibu 

Fælles skolebestyrelsesmøde tilbagemelding fra mødet d. 13. januar 

Mobilpolitik. Hvor er vi i arbejdet? 

 

Referat: Vedr. udskoling: 

Ida fortæller, at der endnu ikke er noget konkret. Arbejdsgruppen er ikke 

afklaret og enige ifht. hvad udskolingen skal rumme, og hvad der evt. skal 

sættes i værk. Der er forskellige ønsker – valgfag og Mibu. 

 

Hvad er vores udfordring, hvad er det for et problem, vi forsøger at løse?  

Vi skal tilstræbe at lave en skole, som eleverne ønsker at fortsætte på, når de 

nærmere sig udskolingen.  

Vi skal sikre diversiteten, og at Bjergmarkskolen er repræsentativt ifht. den 

danske befolkning. 

Det skal være for elevernes skyld. 

Vigtig at få Jakobs vinkel præsenteret (pæd. leder udskoling). Deltog i mødet. 

 

Fokus på årgangen som omdrejningspunkt er væsentlig. 

Hvad er det, man som forælder får øje på, som gør, at man vælger skolen til? 

Hvordan kan vi få de fagprofessionelle i spil? 

 

Der holdes et nyt møde. 

 

Mobilpolitik: 

Arbejdsgruppen følger op og kommer på næste gang. 

Se ref. fra sidste møde. 

Vi mangler et medarbejderperspektiv. René/lærer deltager i arbejdsgruppen.  

 

Fælles SKB-møde (Ida/Kristian): 

Et forsøg på at indkalde alle SKB i Holbæk kommune til et netværksmøde. 

Fælles netværk afholdt 13.januar med stor tilslutning og god stemning. 

Forældre, medarbejdere og ledelse var deltagende, ikke elever. 

Gennemgang af bestyrelserne med kort præsentation af deres lokale arbejde. 
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Oplæg fra Nis fra Absalon omkring børnenes skole/frihedsforsøg. 

En drøftelse af, hvad sådan et forum kan bruges til. Beslutning om at mødes 4 

gange årligt. Referater sendes ud til SKB. 

Forslag om lokal afdeling af børn og forældre. 

 

Punkt 9. 

Kl. 19.10 

Corona 

Ansvarlig/tid 

  

Per og Anja 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB er informeret omkring arbejdet med Corona på 

skolen 

Per orienterer omkring Coronastatus på skolen. Vi har lavet en ramme for 

skolen, der gælder frem til uge 3. i uge tre ser vi hvad status er, og justerer. Der 

kommer ny besked ud til forældre i uge 3. 

Der orienteres også om testsituationen. 

 

Referat: Anja og Per orienterer om Corona-status på skolen. 

Ros til skolen for god kommunikation og hjælp til forældrene ifht. test. 

Situationen svinger lidt op og ned, men er ofte samlet omkring nogle årgange.  

Vi har en del ansatte, der også er ramt nu enten med Corona selv eller med 

Coronasyge børn. 

Det fylder fortsat en del i skolens hverdag og det ledelsesmæssige arbejde. 

Anja og Per orienterer om udfordringer, men giver generelt udtryk for at det 

fungerer godt, selvom det er omfattende. 

 

Punkt 10. Evt. 

Ansvarlig/tid 

Kl. 19.20 

10  

Alle,  

 

Tidspunkt for skolebestyrelsesvalg sendes ud sammen med referat. 

Overgange fra børnehave til skole skal op som kommende punkt. 

  
Referat:  

Kommende punkter 

 

Arbejdet med overgang fra børnehaver til skole 

Skolebestyrelsesvalg 

 

Møder i år 

 


