
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Dagsorden 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Mandag den 12. december kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Blok M 

Deltagere:   

Afbud/fravær: Ida, Thomas Z, Rikke, Rene, Karl, Katrine 

  

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden  

 

Ansvarlig/tid 

17.00  

Ida/Jasper 

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. Skolepatrulje 

Ansvarlig/tid 

17.05  

 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB har indsigt i arbejdet med skolepatruljen. 

 

Spørgsmål fra SKB - hvorfor står de ikke på Kattegatvej?  

Dorte kommer og fortæller om skolepatruljens arbejde. I uge 5 er der et 

landsdækkende fokus på skolepatruljer. Hvem fra SKB tager initiativ til 

anerkendelse af skolepatruljen? 

Referat: Elever fra skolepatruljen kommer og fortæller om deres arbejde. Der er ikke 

skolepatrulje på Kattegatvej, grunden hertil er, at der ikke er en 

fodgængerovergang. 

Skolepatruljen ”klikker”, info/tællearbejdet sendes videre til politiet. Der er på en 

onsdag talt ca. 200 biler. 

Det er sjovt at stå i skolepatruljen, rart at kunne hjælpe folk over vejen. 

Den der står tættest på skolen henholdsvis ”åbner og lukker”.  

Indimellem kører cyklisterne forbi og respekterer ikke altid skolepatruljen. Ind 

imellem opleves det at bilisterne dytter. 

Dorte instruerer skolepatruljen og er tovholder på opgaven. 

Holdene sammensættes af nye og gamle elever fra 6.-8. årgang. De mødes 7.20 

og står som patrulje 7.30-8.05. Herefter hentes kakao i automaten inden man 

går i klassen. 

Der vinkes ofte til skraldebiler og busser som hilser igen ved at ”dytte”. Det er 

dejligt når folk hilser og siger godmorgen. 

Ærgerligt når folk er sure…. 

Skolepatruljen får julegave og arrangement som ”belønning”.  

Der kan hentes hjælp i Foreningshuset/morgencafeen hvis der opstår noget akut. 

Uge 5 er skolepatruljens sureste uge og skolebestyrelsen opfordres til at gøre 

noget godt/give anerkendelse. 

 

 

Punkt 3.  Nyt fra elevrådet 

Ansvarlig/tid 

17.20  

Neel og Karl 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen følger elevrådets arbejde 

 

Neel og Karl fortæller om hvad der arbejdes med i elevrådet lige nu. 
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Referat: 

  

Der har været afholdt fredagscafe i Fælleshuset for 6.-8. årgang med spil og 

hygge.  

 

Punkt 4.  Principper - Spisning under punktet 

Ansvarlig/tid 

17.35  

Ida og Jasper 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen igangsætter arbejdet med at 

revidere principper og politikker. 

SKB vedtog på sidste møde at igangsætte arbejdet med at revidere SKB’s 

principper og politikker. Vedtagne principper og politikker vedhæftet. 

SKB gennemgår vedtagne principper og politikker og vedtager hvilke der skal 

arbejdes med og hvordan. 

Referat: 

  

Punktet udsættes til næste gang 

 

Punkt 5.   Økonomi 

Ansvarlig/tid 

18.35  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen er orienteret om kommunens 

økonomiske situation, og dennes indflydelse på skolen. 

Per fremlægger de foreløbige vilkår, og direktionens plan for arbejdet.   

Referat: 

  

Kommunalbestyrelsen genåbner budgetterne for 2023. Mellem BR3 august og 

BR4 oktober er serviceudgifterne steget. Merforbrug på 27 millioner i 

indeværende år, forventet 34 millioner + 40 millioner i alm. forbrug. 

Der skal formentlig findes ca. 6,7 millioner på læring og trivsel. 

Budgettet for 2023 er genåbnet. Kommunens forslag kommer i høring i februar 

(9.-22.). Vedtagelse af forslag i marts (8.-22.) 

Det forventes at bruge 191 millioner til børn i specialiserede tilbud, 62 millioner 

placeres i en central pulje som kan dække den merudgift ud over det skolerne 

selv skal betale pr. barn (0,205 millioner) 

Ny tildeling elevtildeling til klassetildeling – Bjergmarkskolen har 855 elever og 

36 klasser. 

Opfordring til at følge med i de forslag der løbende vil komme. 

 

Punkt 6. Orientering om klassesammenlægning 7. årgang 

Ansvarlig/tid 

18.55  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at SKB følger med i processen 

 

Den 25/11 startede eleverne i de nye klasser. Per orienterer om status og 

arbejdet med de tre nye klasser. 

Referat: Orientering og status. 

 

Punkt 7. Evt. 

Ansvarlig/tid 

19.10  

Alle,  

Pers møde ang. Lokalplansforslag ift. Byggeri og den nye tandklinik 

Lokalplan vedhæftet 

Opsigelse på 4. årgang løses ved at Charlotte (SFO)som er på årgangen overgår 

til lærerfaget og tager dansk mm. i den ene klasse og Pia som er lærer på 

årgangen, tager dansk i den anden klasse.  

Er der voksne faste vikarer på skolen? Der er en enkelt ellers er det overvejende 

unge mennesker. 

Der er et samarbejde med ældresagen vedr. pensionister der kommer og 

bidrager i undervisningen. 

Der vikardækkes generelt meget. Vikarerne gives instruktioner – der er en lærer 

som varetager denne opgave. 
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Referat:  

 

Kommende punkter: 

Donationer 

Hvordan er skolevejen til skolen set ud fra hvor børnene kommer fra? 

Årgangssamarbejde – vil være et tilbagevendende punkt. 

Forventninger til forældre, hvad forventer vi og hvad kan vi forvente. Hvordan sikrer vi, at vi 

kommer ud til alle forældre. 

SFO - opfølgning 

Repræsentation af specialklasserne 

Hvordan arbejder vi med de ting vi ser? 

Hvordan fastholder vi eleverne på Bjergmarkskolen, jvf. elever der flytter til privatskoler? Hvor 

mange flytter egentlig? 

Kan vi undersøge hvad folk siger om Bjergmarkskolen? 

Samarbejdet med børnehaverne? 

Hvordan sammensættes klasserne? 

Klassesammenlægninger 

Vikarer – Hvordan bruges de? Hvordan introduceres de? Hvordan rekrutteres de? 


