
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Torsdag den 3. marts kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Mødelokale ved kontorerne 

Deltagere:   

Afbud/fravær: Sisse, Thomas, René syg. 

  

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: Dagsorden godkendt. 

 

Punkt 2. Valg af nyt medlem til SKB 

Ansvarlig/tid 

Kl. 17.05  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet er, at skolebestyrelsen vælger et nyt medlem i stedet for May-Britt. 

 

Da May-Britt er udtrådt af SKB, skal vi vælge et nyt medlem. SKB vedtage hvem 

af suppleanterne Thomas eller Sisse, der indtræder. 

Da skolebestyrelsesvalget er her i foråret, foreslår vi, at der ikke vælges en ny 

suppleant. 

Referat: Udsat til næste møde, da Sisse og Thomas ikke var tilstede  

 

Punkt 3.  Overgang fra børnehave til skole 

Ansvarlig/tid 

Kl. 17.15  

Mads-Kristian 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB er orienteret omkring skolens aktiviteter 

omkring overgang fra dagtilbud til skole, og giver et forældreperspektiv. 

Mads-Kristian orienteringer omkring, hvordan overgangen fra dagtilbud til skole 

er planlagt, og hvilke aktiviteter der er i den forbindelse. 

Skolebestyrelsen kommer med input, ønsker, tanker til den gode overgang fra et 

forældreperspektiv. 

  

Referat: 

  

Mads-Kristian fortæller samarbejdet mellem dagtilbud og skole samt 

overgangsindsats: 

 

Formaliseret samarbejde på lederplan. 

Fælles kompetenceudvikling – matematisk stimulering. 

Overlevering mellem dagtilbud og skole ifht. elever med særlige behov. 

Skolebesøg – dagtilbud kommer på besøg og lege-dage i skolen. 

Børnehaveklasselederne besøger dagtilbud og møder børnegrupperne – 

storgrupper (førskolefokus, kommende skolebørn). 

Skolen skal være børneparat. 

De kommende elever skal opleve skolen i skole og i dagtilbud. 

Arrangement i maj mdr. Elevernes første skoletime i kombination med det første 

forældremøde. 

Det handler om at skabe noget genkendelighed for børnene og have mere aktiv 

skoletilgang ude i dagtilbuddene 
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Sprogmøder – møder mellem dagtilbud og skolerne på baggrund af 

sprogvurderinger og dagtilbuds viden om børnene. Sprogvurderingerne foretages 

i dagtilbud, hvor barnets udvikling afdækkes. Den samme sprogvurdering laves 

igen i skolen i 0.klasse. Klassedannelse sker bl.a. med afsæt i at skabe 

homogene børnegrupper. 

 

Tilgang – ”børn skal gøre det, de kan”. 

 

Ida efterspørger den sociale overlevering. 

Mads-Kristian fortæller, at der ikke er tale om en én til én overlevering, og at der 

er en GDPR-udfordring. Det skal være en professionel overlevering, så det er de 

relevante oplysninger, der overleveres. Der er overvejelser om en formaliseret 

og rammesat skriftlig overlevering med forældresamtykke. 

 

Vi skal blive bedre til at informere om den røde tråd i samarbejdet mellem skole 

og dagtilbud og overgangen fra dagtilbud og skole. 

Vi er nået rigtig langt i samarbejdet med dagtilbud og ift. at sikre en fælles 

forståelse og ansvarstagen for den gode overgang. 

 

Mads-Kristian opfordrer SKB til at gå i dialog med forældreråd i dagtilbud for at 

sikre en god dialog og rød tråd der. At være nysgerrighed, hvad forældrene godt 

kunne tænke sig. 

 

Åbent hus-arrangement første lørdag i nov. Arrangement for forældre og børn. 

 

 

Punkt 4.  Økonomi 

Ansvarlig/tid 

Kl. 17.45  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet er, at skolebestyrelsen er orienteret om skolens regnskab 2021 og 

budget 2022.  

Året er afsluttet og Per fremlægger resultatet for regnskabsåret 2021. Udkast til 

budget 22 fremlægges. Skolebestyrelsen får fremlagt skolens økonomiplan for 

overslagsårene frem til 2024. 

Referat: 

  

Der er fortsat en del ubekendte. Derfor er vores budget ikke endeligt.  

Ny tildelingsmodel betyder, at Bjergmarkskolen vil falde i tildelingen de næste 

par år, hvorefter vi vil stige, når modellen er fuldt indfaset. 

 

Vi kommer ud med et forventet underskud i år på 1,5 mio. samlet set i dette 

skoleår, som forventet vil blive balanceret i perioden til og med udgangen af 

2024. Det er besluttet, at overskuddet fra Holbæk By skole, skal tilfalde os, da vi 

havde størst minus. Det gør, at vi går ud af året med et minus på 900.000. 

 

Vi har holdt serviceniveauet, men vi har ikke investeret derudover. 

 

Tildelingsmodellen kan blive revideret. Det skal vi være opmærksomme på. 

 

Vi ønsker som skole at investere i IT på skolen på den lange bane – 

chromebooks til hver elev 4.-9.årgang. 

 

Klassetildelingsmodel. Vi har valgt ikke at lave klassesammenlægning på en 

årgang i udskolingen, hvor der jf. elevantal burde. Der oprettes 4 

børnehaveklasser. 

 

 

Punkt 5.   Timefordelingsplan 

Ansvarlig/tid 

Kl. 18.00  

Per 

Formål: 

 

Formålet er at SKB drøfter og vedtager skolens timefordelingsplan for skoleåret 

2022/23 
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Fremstilling: 

 

Oplæg til skolens timefordelingsplan og UVM’s timefordelingsplan fremsendes i 

uge 9. 

Skolebestyrelsen drøfter prioriteringerne og vedtager en timefordelingsplan. 

 

Referat: 

  

UVM har lavet en vejledende timefordelingsplan, men man kan ikke afvige 

dansk, matematik og historie. 

 

Vi har nedsat vores timetal sidste år, det fortsætter vi med i det kommende 

skoleår. De timer, hvor der er reduceret, er omlagt til 2-lærertimer på alle 

årgange. 

 

Skolebestyrelsen bemærker, at det er de praksismusiske fag, der er blevet 

nedprioriteret i timefordelingsplanen som følge af en reduceret skoledag. De er 

en opmærksomhed ift. praksisfaglighed. 

 

 

Punkt 6. Mobilpolitik 

Ansvarlig/tid 

Kl. 18.15  

Sisse og Thomas 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB vedtager en mobilpolitik 

 

Udvalget med Sisse og Thomas har fået tilbagemeldinger fra MED, elevrådet og 

skolebestyrelsen, og har på baggrund af disse input justeret udkaster. 

Skolebestyrelsen drøfter og vedtager mobilpolitikken 

Referat: Tages op på næste møde. 

 

Punkt 7. Skolebestyrelsesvalg 

Ansvarlig/tid 

Kl. 18.30  

Ida, Kristian og Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er planlægning af skolebestyrelsesvalget 

 

Afgående formand og skoleleder skal nedsætte en valgkommission. 

Valgkommissionen er Ida, Kristian og Per. 

Skolen forestår det formelle arbejde omkring skolebestyrelsesvalget. (tidsplan 

vedhæftet) 

Skolebestyrelsen drøfter, hvordan vi får gjort opmærksom på 

skolebestyrelsesvalget, så vi får så mange kandidater som muligt til 

skolebestyrelsen. 

 

Referat: Udsendt køreplan gennemgås. 

Det virtuelle opstillingsmøde sidste år gjorde, at det var mere nemt tilgængeligt 

for forældrene. Det vil vi gerne gøre igen. 

 

Per snakker med Hanne om at skabe opmærksomhed omkring valg på facebook 

og Aula. Per sørger for at formalia er i orden. 

 

Kristian stopper til sommer (barn i nuværende 9.klasse), May-Brit er stoppet. 

Ida efterspørger en skolebestyrelse, som er mere aktivistisk. Per giver udtrykker 

anerkendelse for, det SKB har iværksat i år – møde med borgmesteren, 

fællesmøde med skolebestyrelserne i Holbæk kommune. 

 

 

Punkt 8. Korte orienteringer 

Ansvarlig/tid 

Kl. 18.40  

 

Formål: 

 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen er orienteret omkring diverse. 
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Fremstilling: Punktet er et orienteringspunkt. Nogle af orienteringspunkterne kommer senere 

som selvstændige punkter. 

• Fællesbestyrelser evt. forlængelse af frihedsforsøget 

• Byggeri 

• Kompetenceudvikling 

• Per deltager i borgmestermøde i uge 8 

• Skolens 50 års jubilæum 

 

Referat: Fællesbestyrelser: En arbejdsgruppe, der arbejder for en forlængelse af 

frihedsforsøget. 

 

Byggeri: Møde på onsdag (Per og Jasper) omkring CO2-målinger. Materialet 

vedr. renovering af skolen er fremlagt for chefen for læring og trivsel. Det skal 

lægges frem for direktionen og dernæst lokalpolitikerne ift. videre prioritering.  

Skolebestyrelsens bestilling ift. at se på elevernes arbejdsmiljø/klima (CO2, lys, 

varme) er også fremlagt for chefen for læring og trivsel.  

 

Kompetenceudvikling: Per orienterer om påbegyndt samarbejde med Micki 

Sunesen omkring co-teaching som samarbejdsform. Forløb over de næste to år. 

 

Per deltager i borgmestermøde i uge 8: Mødet blev aflyst pga. invasion i Ukraine.  

 

Skolens 50års jubilæum: Vi fejrer det i 2023, sept. 

 

Per orienterer om artikler vedr. skoleskak i uge 6 (1.årgang/spec. – Paw som 

skolekontakt) og livreddertårn/trygfonden i Sportsbyens svømmehal 4.årgang i 

uge 9. 

 

 

 

Punkt 9. Frihedsforsøget 

Ansvarlig/tid 

Kl. 18.50  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen får en tilbagemelding på de 

igangsatte initiativer og drøfter fremtidige indsatser. 

På baggrund af tilbagemeldinger fra årgangsteams, drøfter skolebestyrelsen 

hvad skolebestyrelsen vil iværksætte. Vil det eksempelvis være tid til en 

forældreevaluering i form af en workshop med deltagelse af forældreråd. 

 

Referat: Punktet tages på næste møde pga. flere afbud i dag. 

 

Punkt 10. Evt. 

Ansvarlig/tid 

Kl. 19.25  

Alle,   

Referat: Elevrådet/Aous efterspørger fastelavn i udskolingen. Elevrådet opfordres til at 

tage en aktiv rolle ift. fastelavn.  

 

Oskar spørger til, hvad det er faste traditioner, vi har på skolen. 

Det tages op på kommende møde som pkt. 

 

Per vil resten af skoleåret holde formøde med elevrådsrepr. Forud for 

skolebestyrelsesmøde i stedet for May-Brit. 

 

 

Møder i dette skoleår 
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