
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Onsdag den 6. oktober kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Mødelokalet ved kontoret 

Deltagere:   

Afbud/fravær: Jacob, Anja, René 

  

Punkt 1. 

Kl. 17.00 
Godkendelse af dagsorden  
 

Ansvarlig/tid 

  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at SKB kan komme med punkter, hvis der er kommet 

punkter siden dagsorden blev udsendt. 

Referat: Dagsordenen er godkendt 

 

Punkt 2. 

Kl. 17.05 
Budget 

Ansvarlig/tid 

  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB er orienteret om den økonomiske situation på 

skolen. 

Per gennemgår budgettet, og den økonomiske situation 

Referat: Den nye tildelingsmodel blev gennemgået, herunder hovedpunkterne 

- Tildelingen går fra at være elevbaseret 

 til klassebaseret 

- Ny socioøkonomisk nøgle 

- Ny organisering af specialområdet, der er lavet en central pulje 

- Budgetterne skal balancere i 2024 

Der indledes en 2-årig indfasning af de socioøkonomiske faktorer, således at 

Bjergmarkskolen over den periode procentvis vil modtage flere penge til det 

specialiserede område samt specialiserede indsatser. 

Skolens budget for 5/12 af 2021: Der forventes et underskud på ca. 1.100.000. 

Bestyrelsen godkender budgettet, det accepteres at skolen går videre med et 

underskud, da budgettet skal balancere senest i 2024. 

 

Punkt 3.  

Kl. 17.20 
Mobilpolitik  

Ansvarlig/tid 

  

Jakob 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolens mobilpolitik justeres, så den passer med 

skolens behov. 

Vi oplever, at skolens mobilpolitik og de store elever ikke passer overens med, at 

eleverne forlader skolen i spisefrikvarteret. 

Mobilpolitik eftersendes. 

  

Referat: 

  

Der skal udarbejdes en mobilpolitik på skolen.  

Sisse og Thomas udarbejder forslag til mobilpolitik til næste møde. 

  

 

Punkt 4.  

17.40 
Afholdte arrangementer personaledag og åbent hus 

Ansvarlig/tid Per + skolebestyrelsesmedlemmer 
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Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at hele SKB er orienteret om, hvordan det er gået med 

de afholdte arrangementer siden sidste møde.  

Siden sidste møde har vi afholdt personaledag og åbent hus. Der har være 

repræsentation fra SKB ved begge arrangementer. Skolebestyrelsen orienteres 

om hvordan det er gået. 

Referat: 

  

Personaledagen blev taget rigtig godt imod. Det var en god oplevelse med gode 

workshops, godt fællesoplæg, god mad og fællesskab – en rigtig god dag. 

Der nedsættes et udvalg bestående af medarbejdere og ledelse, opgaven er at få 

kigget på værdier, mål og udbytte af at være to voksne i klassen. 

 

”Åbent hus” – der var mange besøgende. Der var mange aktiviteter og 

muligheder for at se hvad skolen kan byde på. Det var godt med mange 

repræsentanter som kunne svare på spørgsmål. Det fungerede godt at Per stod 

og tog imod ved parkeringspladsen. 

Noget af det forældrene spørger ind til er bla. skolens størrelse, klassestørrelse 

samt karakterniveau.  

 

Skal der evt. suppleres med oplæg om skolen enten på dagen eller på et andet 

tidspunkt. 

 

”Åbent hus” skal være tidligere på skoleåret. Planlægningen af dette tages på 

mødet 2.5.22. 

 

 

Punkt 5.  

Kl. 18.00  

Hvad må refereres fra møderne 

Ansvarlig/tid  Kristian 

Formål: 

 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at den nye skolebestyrelse er klædt på til arbejdet og 

ved hvad der kan refereres fra møderne. 

På sidste møde udtrykte Oscar (elevrepr.), at han godt ville være sikker på 

hvordan tavshedspligten skal håndteres. Her også en nysgerrighed på, hvad man 

må fortælle videre. Kristian har gennem sit arbejde i ”skole og forældre” holdt 

mange skolebestyrelseskurser, og vil fortælle hvordan tavshedspligt og referater 

fra skolebestyrelsesmøder håndteres. 

Referat: 

  

Kristian medbragte slides fra www.skole-forældre.dk 

Vedlægges referatet. 

Ved eventuelle personsager deltager elevrepræsentanterne ikke. 

Ved henvendelse fra pressen er det formand/næstformand der almindeligvis 

udtaler sig. 

 

 

Punkt 6.  

Kl. 18.15  

Skolepatrulje og politi 

Ansvarlig/tid  Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Hvordan er bemandingen med voksne omkring skolepatruljen, og hvilket 

samarbejde har skolen med politiet. 

Skolebestyrelsen orienteres om bemandingen omkring vores skolepatrulje og 

samarbejde med politiet. 

Referat: 

  

Skolepatruljen består af elever fra 6. og 7. årgang. Der er både gamle og nye 

elever som alle er blevet uddannet. Der er altid mindst 6 elever på ”arbejde”.  

Dorte, pædagog, er tovholder. Dorte står derude hver mandag morgen.  

De voksne i morgenmadscafeen er back-up. 

Dorte vil gerne komme på et møde og fortælle om arbejdet med skolepatruljen. 

Skolebestyrelsen foreslår at skolepatruljen ”hyldes” ved f. eks den fælles 

juleafslutning. Forslag om at reklamere for skolepatruljen. 

Vi har fået ny kontaktbetjent. Vi har løbende et tæt samarbejde med SSP, som 

bla. kommer på forældremøderne med forskellige emner. 

 

Punkt 7. Branding af skolen 

http://www.skole-forældre.dk/
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Kl. 18.30 

Ansvarlig/tid 

  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Hvordan får vi fortalt historien om Bjergmarkskolen? 

 

Forældre spørger "hvorfor vælge Bjergmarkskolen?". Vi kunne lave en video som 

besvarer forældrenes spørgsmål. Eks. "er skolen ikke alt for stor"? Hvad med det 

faglige niveau? Mobning? Trivsel? Osv.  
Jeg tænkte at videoen kunne have samme set-up som den vi allerede har lavet, 

hvor skolebestyrelsen fortæller hvorfor vi man skal vælge folkeskolen, og vi 

skriver en tekst som kan bruges til speak hen  

over videoen.  

 

 

Referat: Skolen ”brandes” pt. løbende på facebook mm. 

Ide om at elever inddrages på en eller anden måde.  

God ide med en video, hvor vi reklamerer for skolen.  

Ida og Oscar mødes med Hanne og arbejder videre med ideen.   

 

Punkt 8. 

Kl. 18.50 
Orientering om Kristian og Idas møde med borgmesteren 

Ansvarlig/tid 

  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet er, at SKB er orienteret om Ida og Kristians møde med borgmesteren 

 

Onsdag d. 29/9 kl. 14.30 har Ida og Kristian møde med borgmesteren ang. 

planerne for byggeri på Bjergmarkskolen. Ida og Kristian orienterer om mødet. 

Referat: Renoveringen udskydes til 2024 da anlægsrammen ikke er til mere pt. 

Det foreslås at Skolebestyrelsen bliver ved med at presse på for at få sat 

renoveringsarbejdet/udvidelsen af Bjergmarkskolen i gang tidligere. 

Med de penge der pt. er afsat til Bjergmarkskolen er der ikke nok til et 

klimaanlæg – forslag om at der foretages CO2 målinger i en periode, dette kan 

evt. bruges som argumentation. 

Skolebestyrelsen vedtager at skolen arbejder videre med det.  

Ideen med en ny tandklinik ved Bjergmarkskolen vil skabe aktivitet på området. 

Når der arbejdes videre med en evt. ny tandklinik, skal der indtænkes 

tilkørselsforhold og parkering. Bjergmarkskolen vil, i forbindelse med etablering 

af ny tandklinik, kunne råde over tandklinikkens nuværende lokaler.  

 

Punkt 9. 

Kl. 19.10 
Skolemælk 

Ansvarlig/tid 

  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet er, at SKB er orienteret om baggrunden for, at der ikke tilbydes 

skolemælk på Bjergmarkskolen 

For ca. et år siden ophørte skolemælk ordningen på Bjergmarkskolen. På sidste 

møde ønskede den ny SKB at blive orienteret om baggrunden for, at der ikke er 

skolemælk på Bjergmarkskolen. 

Referat: Grunden til at der ikke længere er skolemælk på Bjergmarkskolen, er fordi man 

ikke ønsker at det pædagogiske personale skal bruge tid på at sortere og fordele 

skolemælk. En opgave der tidligere har været hos servicemedarbejderne. 

 

Punkt 10 

Kl. 19.25 
Evt. 

Ansvarlig/tid 

  

Alle   

Referat: - En anerkendelse af skolebestyrelsens engagement og deltagelse i 

arrangementer på skolen ex. personaledagen, forældremøder, 

morgenmadscafe. Det virker rigtig godt og sender et godt signal. 
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- Elevrådsrepræsentanterne ønsker større medinddragelse i de emner man 

har i udskolingen – ideudvikling med ledelse og lærere. 

I elevrådet ønsker man at nedsætte et udvalg i forhold til ovenstående som 

kan samarbejde med lærerne.  

- Forslag om at vi udvider et skolebestyrelsesmøde med et efterfølgende 

socialt arrangement evt. en julefrokost.  

- 6 ud af 10 positioner er frivillige i morgenmadscafeen. 

- Jasper stiller op til kommunalvalget og kommer måske til at nævne 

Bjergmarkskolen i forskellige sammenhænge. 

- 8. og 9. klasse skal have Galla i foråret og det er oplagt at elevrådet 

påtager sig opgaven omkring dette.  

- Jacob ”løber” med opgaven omkring besøg i cafe ”Bogstærk”. 

- Forslag om samarbejde med skolebestyrelsen på Absalon – Kristian tager 

kontakt. 

- Elevrådet ønsker samarbejde med ex. elevrådet på Absalon. 

- Vær opmærksom på at der bliver læst korrektur på de skrivelser/opslag 

der sendes ud af huset. 

 


