
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

 
Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Torsdag den 10. november kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Biblioteket blok M 

Deltagere:   

Afbud/fravær: ingen 

  

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden  

 

Ansvarlig/tid 

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: Ingen kommentarer 

 

Punkt 2. Nyt fra elevrådet 

Ansvarlig/tid 

17.05  

Karl og Neel 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen følger elevrådets arbejde 

 

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

Referat: Det første opdelte møde har været afholdt og det er gået godt. Det var en god 

beslutning at opdele i 2 grupper:6.+7. årgang/8.+9. årgang. 

Alle fra elevrådet har været til demokratidag på 10. klasses centeret. Her kunne 

man komme med ideer til hvad der evt. kunne gøres bedre i skolen. Nogle fra 

elevrådet har været på besøg i minirådet 1-3. klasse – der afventes en 

tilbagemelding. 

 

Punkt 3. Opfølgning SFO 

Ansvarlig/tid 

17.15  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at vi SKB følger op ift. til sidste møde. 

 

Per har i samarbejde med Anne planlagt et forløb, ift til at være nysgerrig på 

børn og forældres ønsker/forventninger til SFO. Per orienterer om, hvor vi er i 

processen. 

Referat: På baggrund af nogle forældrehenvendelser arbejdes der på børneinterviews i 

SFO-regi og fokusinterviews blandt forældrene i SFO 1.  

Per og Anne arbejder videre med dette. 

Der har været fokus på blok A i en periode og det kan både ses og mærkes. 

 

Punkt 4.  Opfølgning Sorg og krise 

Ansvarlig/tid 

17.25  

Charlotte, Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Kort opfølgning på punktet fra sidst 

 

Hvor er vi ift. medarbejdere der har kompetencerne 
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Referat: 

  

Det skal undersøges om der er flere kompetencer i kommunen, evt. andre på 

andre skoler. Der er umiddelbart en sorggruppe i kommunen. Katrine undersøger 

hvordan det forholder sig med den.  

 

Punkt 5.  Tilbagemelding fra skolebestyrelsernes møde med udvalget 

Ansvarlig/tid 

17.35  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er en tilbagemelding fra skolebestyrelsernes med 

udvalget. 

Ida og Per deltog i mødet. Ida giver en tilbagemelding fra møde 2/11. 

Invitation/dagsorden vedhæftet. 

Referat: 

  

Skolebestyrelserne har et netværk hvor de mødes om hvad der rør sig. Christina 

Aalling Wolff er facilitator. 

Der har været afholdt et møde, hvor man har drøftet, hvordan det går med dette 

netværk. 

Per og Ida blev opmærksomme på at vi her på Bjergmarkskolen ikke rigtigt har 

fået taget fat på arbejdet med principperne/retningslinierne, hvilket er en opgave 

som vi skal løse. Vi skal finde ud af hvordan vi kommer videre med arbejdet 

omkring principperne. 

Næste gang der er netværksmøde er på Jyderup skole d. 22.11.22 kl.17-19, de 

som har lyst kan deltage – giv gerne besked til Ida. 

 

Pause med spisning 17.45-18.00 

 

Punkt 6.   Arbejde videre principperne 

Ansvarlig/tid 

18.00  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Arbejdet med principper og politikker 

 

Hvordan får vi set på principperne, og arbejdet på en måde hvor vi løbende får 

revideret dem vi har, og udarbejdet dem vi har behov for? 

Referat: 

  

Sammen med referatet udsendes alle de principper, retningslinier, strategier vi 

har på skolen. 

Punktet tages op på næste møde. 

 

Punkt 7 Orienteringer 

Ansvarlig/tid 

18.30  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB er orienteret om aktuelle sager 

 

• Møde med forældre 4. årgang 

• Klassesammenlægning 7. årgang 

Referat: Der har været nogle henvendelser til Jasper og Ida.  

Hvilke tanker gør skolen sig omkring klassesammenlægninger? 

Der har været møde med 4. årgang og Per, Jasper og Ida. 

En god ide er at henvende sig direkte til 4. årgang om hvad Bjergmarkskolen kan 

tilbyde fra 5. klasse og opefter. Nogle forældre er i tvivl om hvorvidt de skal 

vælge Stenhus/anden privatskole eller ej. 

Fremadrettet kan man orientere om dette på det første forældremøde på 4. 

årgang. Per har møde med Hanne om hvad der skal kommunikeres samt hvad 

der skal gøres her og nu, på nuværende 4. årgang. 

Der har været møde med 7. årgang og Per, Jasper og Ida. 

Der skal være en sammenlægning fra 4 til 3 klasser. Der har været et fald i 

elevantallet særligt i den ene klasse og ressourcerne er derfor blevet tilpasset 

årgangen. Der er en frist på 4 uger fra beslutning til effektuering.  

Vigtigt ved klassesammenlægninger: 

• Fokus på de tiltag der gøres i forhold til evt. kommende 

klassesammenlægninger. Det er vigtigt også at have fokus på 

forældredelen/samarbejdet. 
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• Fokus på både nye og gamle relationer i forbindelse med 

klassesammenlægninger. 

• Fokus på årgangssamarbejde, klasseråd/årgangsråd 

 

• Fokus på alle børn og forældre. 

 

 

Punkt 8 Edison + Kulturcrew 

Ansvarlig/tid 

18.45  

René og Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB hører om disse to aktiviteter på skolen 

 

René fortæller om skolens deltagelse i Edison, og hvordan det gik. 

Per fortæller om kulturcrew på skolen. 

Referat: Edison er en stor landsdækkende opfinderkonkurrence for 6+7 årgang. 

Overskriften har været ”Vores by i fremtiden”. Årets tema udfordrer eleverne til 

at gøre en forskel for deres egen by. Der har været arbejdet med 

skraldeordninger, robotskolepatrulje mm. i emneugen/naturfagsugen. Ugen blev 

brugt som optakt til konkurrencen. 

Lokalfinale med 13 hold – 6 hold gik videre til landsfinalen - 5 hold er fra 

Bjergmarkskolen. 

 

Det blev oplevet at der manglede lidt omkring materialer, engagement og hjælp 

på 7. årgang.  

 

Skolens Kulturcrew var værter for Edisonkonkurrencen. Kulturcrew er værter for 

evt. musikarrangementer og teaterforestillinger på skolen.  

Eleverne har fået en kulturcrew- uddannelse. De forestår værtskabet, forplejning 

og oprydning mm. i forbindelse med forskellige arrangementer. 

 

 

 

Punkt 9 Lukket punkt 

Ansvarlig/tid 

19.00  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

 

Referat:  

 

 

 

 

Punkt 10 Evt. 

Ansvarlig/tid 

19.15 

  

Alle  

Byggesag – Per er inviteret til møde vedr. lokalplansforslaget i forhold til den nye 

tandlægeklinik.  

Thomas M. har fået svar på vores høringssvar – Thomas læste svaret fra Jarl op. 

Kommende punkter: 

Donationer 

Årgangssamarbejde – vil være et tilbagevendende punkt. 

Skolepatrulje 

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

sikrer vi, at vi kommer ud til alle forældre.  
Referat:  

 

Næste møde: 
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Gennemgang af principper, retningslinier, strategier – disse sendes ud med referatet.  


