
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Tirsdag den 29. marts kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Mødelokalet ved kontorerne 

Deltagere:  

Afbud/fravær: Jesper, René 

  

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden  

Ansvarlig/tid 

17.00 

  

Kristian 

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: Tilføjelse – pkt. med nyt fra elevrådet skal tilføjes. Ellers godkendt. 

 

Nyt fra elevrådet: 

1. Fortæller om demokratidag med deltagelse af kommunens ungdomsråd og 

politikere (folkepolitikerne og lokalpolitikere). Her fortalte skolens elevråds-

repræsentanter om MIBU, som blev fremhævet af chefen for læring og 

trivsel. Gruppearbejdeaktivitet om temaer, fx skolernes toiletforhold. 

2. Uv.miljørepræsentant: Fokus fra ungdomsrådet på demokratidag – at der på 

skolerne skal være en uv. miljørepræsentant (UMR), der vælges i elevrådet 

til at fokusere på uv.miljøet på skolen. Et ønske fra elevrådet. UMR skal 

blandt andet samarbejde med skolens ledelse om trivselsmålinger og det 

fysiske undervisningsmiljø. 

Det skal vi have valgt og lavet en ramme for. Per går videre med det i 

samarbejde med elevrådsrepræsentant. 

3. MIBU er kort blevet præsenteret og drøftet for elevrådet, og der er nedsat en 

arbejdsgruppe. 

 

 

Punkt 2. Skolebestyrelsesvalg 

Ansvarlig/tid 

17.05  

Kristian og Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at skolebestyrelsen skaber et overblik over de 

opstillede kandidater 

D. 24/3 havde vi opstillingsmøde, hvor 3 interesserede kandidater meldte sig. 

Sidste frist for opstilling er d. 7/4. 

Per orienterer om status.  

Referat: To ud af tre nye kandidater har meldt sig. Afventer den sidste. 

Der er måske en mere interesseret ifg. Ida. 

 

Jesper genopstiller ikke.  

Thomas og Jasper fortsætter.  

Sidse stiller op, hvis anden udskolingsrep. ikke stiller op. Sidse vil gerne 

fortsætte som suppleant uanset. 

 

Kristian, Ida og Per kører videre med processen. 

 

Punkt 3.  Inddragelse af forældre på skolen 

Ansvarlig/tid 

17.20  

Kristian 
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Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter hvordan den øvrige 

forældregruppe involveres 

Hvordan involverer vi kontaktforældre, og hvordan får vi sikret et samarbejde. 

Kan vi evt. bruge kontaktforældrene som et høringsorgan? Hvordan sikrer vi 

generelt sammenhængen mellem skolebestyrelsen og resten af forældregruppen 

på skolen? 

  

Referat: 

  

Hvordan kan vi være med til at motivere til, at der er forældreråd i alle klasser? 

Hvordan kan/skal forældrerådene tænkes ift. SKB, så de får en bredere funktion 

som netværk? 

 

Forslag om at samle forældrerådene på årgangen som et netværk, så de kender 

hinanden og kan styrke fællesskaber på tværs. Kan være en styrke ved fx 

sammenlægninger af klasser. Måske særligt i udskolingen vil det været vigtigt. 

 

Forslag om at invitere til et årligt møde, hvor der fortælles om SBKs fokus og 

arbejde og muligheden for at skabe et forældrenetværk med forældrerådene. 

Frivilligt. Praktisk: Når det første forældremøde har været afholdt, og der er 

lavet forældreråd i alle klasser, inviterer SKB klasse/årgangsrådene til åbent 

skolebestyrelsesmøde. 

 

Fokus – både at sikre samarbejdet mellem forældreråd og klasseteamet om det 

nære i klasserne og netværket på årgangen og i tilknytning til SKB. 

 

Det skal beskrives, så det er klar til at blive sat i værk og blive præsenteret på 

årets første forældremøder. Sidse og Kristian laver et udkast. 

 

 

Punkt 4. Mobilpolitik 

Ansvarlig/tid 

Kl. 17.45  

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: Det er ikke lykkedes arbejdsgruppen at mødes.  

Pkt. udskydes til næste møde, 2/5. 

 

Punkt 5.   CO2 målinger på skolen 

Ansvarlig/tid 

18.10  

Jasper og Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB får en tilbagemelding på CO2 målingerne, og 

drøfter hvordan der arbejdes med resultaterne 

Skolen har haft arbejdstilsynet på besøg, og har på baggrund af målingerne fået 

et AT påbud. Jasper har deltaget i arbejdet, og giver en tilbagemelding på 

arbejdet. 

Hvilken strategi har SKB for arbejdet med resultatet fra Co2 målingerne? 

 

Referat: 

  

Per, Jasper og Paw (AMR) har været en arbejdsgruppe, der har fulgt dette og 

holdt møder med Vækst og bæredygtighed 

 

Der er lavet en rapport med opsamling af målingerne. 

Udfordringerne kan ikke løses i de nuværende rammer. 

Det er sendt videre til vækst og bæredygtighed, der står for oplæg til renovering 

af Bjergmarkskolen. 
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Konklusionen er, at man har udskudt renovering på Bjergmarkskolen, fordi man i 

mange år har ventet på en større renovering. Skolen er ikke lys- eller 

energirenoveret. 

 

Der har været sat målere op i alle blokke og i forskellige klassestørrelser - måler 

temperatur, CO2 og VOC. 

Den største udfordring er CO2-målingerne. Der er tydelig forskel på pauser med 

udluftning og timer, men selv med udluftning er målingerne for høje. 

Vi har bedt om et notat. 

 

Per skal deltage i et møde med direktionen og vækst og bæredygtighed hvor 

byggesagen fremlægges 

Der har været besøg af arbejdstilsynet i sidste uge, og vi har fået et påbud på 

CO2. Påbud er sendt i høring. Vi har ingen kommentarer og det går i gang. Om 

et år skal det være rettet op eller skal man søge om forlængelse. 

Generelt en god oplevelse – vi har styr på det, vi skal have styr på. Personalet er 

informeret. 

 

Drøftelse af strategi for at anvende data hensigtsmæssigt: 

- Et opfølgende møde med borgmesteren og én fra udvalget for at forelægge 

udfordringen med henblik på at fremskynde renovering og midler. 

- Vi skal tale ind i skolens bæredygtighedsprincipper som værdiargumenter til 

at tegne billedet af skolen. 

- Vi skal have nogle tal klar, der visualiserer behovet. 

- Vi nedsætter et udvalg, der går videre med sagen og lægger strategien: Ida, 

Jasper, Kristian, Oscar 

 

 

Punkt 6. Frihedsforsøget 

Ansvarlig/tid 

Kl. 18.40  

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: Per har lavet interviews med årgangsteams - nedslag. 

2-voksenordning og fordybelsesdag har været omdrejningspunkt. 

 

Om fordybelsesdagen: 

8.årgang: Skemaudfordringer. Mulighed for flere dage ud af huset. Tværfaglige 

forløb. Lektiecafe fredag eftermiddag (efter skole, den korte dag9 – har været 

frivilligt og velbesøgt.  

2.årgang: Gode muligheder for holddeling, både ud fra faglige og sociale mål. 

Flere dage ude af huset. Gennemgående emner. 

3.årgang: Har arbejdet projektorienteret. Holddeling i dansk. I Coronaperioden 

har 2-lærertimerne været udfordret. Skemaudfordringer. 

9.årgang: Samarbejde med virksomheder, fokus på demokratisk dannelse 

(folketinget) og naturfag. Ud af huset dag en gang om ugen. 

7.årgang: Har været målrettet de praksismusiske fag i perioder.  

 

Vi er blevet klogere, både ift. spændvidden af muligheder, behovet for 

skematekniske hensyn, at samle timer på færre lærere med koordinerede fokus 

på årgangen. 

De enkelte årgangsteams skal tættere på koordineringen og være med til at 

prioritere, hvordan ressourcen skal anvendes og med hvilke formål på årgangen 

– herunder også hvad det betyder for fagfordelingen og skemalægning. Det vil 

være forskelligt på de forskellige årgange. 
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Vigtigt at vi får lavet en formulering, som kan rumme spændvidden i 

anvendelsen af 2-lærerressourcen. Omvendt må der ikke være for stor forskel 

på, hvordan ressourcerne anvendes på en årgang. Der må fx ikke være klasser, 

der ofte kommer ud af huset, mens øvrige klasser på årgangen ikke kommer ud 

af huset. 

 

Vi arbejder videre i samme spor og går et skridt dybere ift. de fokusområder, vi 

har valgt i frihedsforsøget. Vi er blevet klogere og har brug for mere tid til at 

optimere rammerne for to-voksenressourcen. Vi arbejder videre med Co-

teaching.  

 

 

Punkt 7. Korte orienteringer 

Ansvarlig/tid 

19.10  

 

Formål: 

 

Fremstilling: 

• Erfarings-og videnskonference  

• Tilbagemelding læringssamtaler: Der har på blokmøder i A+C været fælles 

drøftelser og vidensdeling omkring skole/hjemsamtaler og læringssamtaler, 

herunder også samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Det kommer også 

i blok D. 

• Tilbagemelding fra netværksmøde med de fælles skolebestyrelser 

• Deltagelses fra SKB i lokal trafikforum, Holbæk (ift. cykelstier): 31/3, nu på 

torsdag. Jasper ser om han kan deltage. 

Referat: • Erfarings-og videnskonference – – Oscar, Aous, Sisse, Kristian, Ida, Per og 

Jakob + 2 medarbejderep. deltager 

• Tilbagemelding læringssamtaler: Der har på blokmøder i A+C været fælles 

drøftelser og vidensdeling omkring skole/hjemsamtaler og læringssamtaler, 

herunder også samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Det kommer også 

i blok D. 

• Tilbagemelding fra netværksmøde med de fælles skolebestyrelser 

• Deltagelses fra SKB i lokal trafikforum, Holbæk (ift. cykelstier): 31/3, nu på 

torsdag. Jasper ser om han kan deltage. 

 

Punkt 8. Evt. 

Ansvarlig/tid 

19.20  

Alle,   

Referat:  

 

 

 


