
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Torsdag den 12. august kl. 17.00 – 19.30. Der serveres en sandwich under 

mødet  

Hvor: Mødelokale ved kontoret 

Deltagere: Hele skolebestyrelsen incl. suppleanter. 

Afbud/fravær: Thomas 

  

Vi starter mødet med en navnerunde, så vi får genopfrisket navne, og hvilke klasser vi er 

i. 

Alle medlemmer udfylder tavshedserklæring 

 

Punkt 1. 

Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden  

 

Ansvarlig/tid 

  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Da vi endnu ikke har konstitueret os, er dagsorden ikke lavet i samarbejde med 

formanden. Der er mulighed her for tilføjelser til dagsorden. 

Referat: Godkendt 

 

Punkt 2. 

Kl. 17.05 

Nyt fra elevrådet 

 

Ansvarlig/tid 

  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at elevrådet har et fast punkt, hvor de kan sætte 

dagsordenen 

Da skoleåret kun lige er sat i gang, er har der ikke været meget tid til at 

koncentrerer sig om elevrådsarbejdet, men vi hører elevernes stemme. 

Referat: Elevrådet vil være repræsenteret, når elevrådet har fundet en 

formand/næstformand. 

 

Punkt 3. 

Kl. 17.15 

Konstituering 

Ansvarlig/tid 

  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Skolebestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand 

 

Inden mødet vil det være godt, at I hver især overvejer om I kunne forstille jer 

at varetage formand eller næstformandspladsen. 

Skolebestyrelsen stemmer om, hvem der varetager de til poster. 

Referat: Ida forslår et delt formandskab. Med en ”ny” og en ”gammel” formand. Jaspar 

forslå at, hvis formanden er ”den nye” bakkes formanden op at et ”gammelt” 

medlem.  

Christian stiller op, hvis der er behov 

Ida stiller op 

Jaspar stiller efter overvejelse ikke på grundet andre interesser. 

Ida vælges som formand, Christian vælges som næstformand.  

 

 

Punkt 4. 

Kl. 17.25 

Frihedsforsøget 

 

Ansvarlig/tid 

  

Per 
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Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB taler om, hvad vi brænder for ift. 

skoleudvikling, og at SKB er informeret om iværksatte tiltag 

Ledelsen orienterer om overvejelser ift. de tiltag der er iværksat. SKB taler om, 

hvordan vi arbejder videre med frihedsforsøget 

Referat: Skolebestyrelsesmedlemmerne præsenterede hver især, hvad de brændte for: 

• Morgenmadordningen er et godt tiltag, særligt med tanken om at udviske 

social ulighed  

• Medarbejder inddrages i processen.  

• Inddragelse i ansættelsessamtaler.  

• Skolen er for alle. Vi skal understøtte de svage elever, men også 

understøtte de dygtige elever.  

• Fokus på samarbejde, herunder forældresamarbejde.  

• Skabe faglige rammer der fremmer det sociale.  

• Sundhedsfremmende skole. 

• Styrkelse af sammenlægningen/samarbejdet på årgangene. 

• Styrkelse af integrationen. 

• Synliggørelse af Bjergmarkskolen. Vise alt det skolen gør.   

• Bestyrelse er også bestyrelse af SFO’en 

• Mere fokus på de praktisk/musiske fag.  

• Alle elever skal ses hver dag.  

• Øget fællesskabet mellem store og små elever.  

• Bjergmarkskolen er en skole for alle. 

Skolebestyrelsen valgte, at den arbejder videre med overskriften 

”skoleudvikling”. Frihedsforsøget er ikke målet i sig selv, men bestyrelsen vil 

prioritere arbejdet med skoleudvikling højt. 

 

 

Punkt 5. 

Kl. 17.55  

Forretningsorden  

Ansvarlig/tid 

  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, skolebestyrelsen godkender forretningsorden.  

 

Skolebestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden Forretningsordenen er 

udgangspunktet for SKB’s arbejde. 

Oplæg til forretningsorden vedhæftet. Den er lavet med udgangspunkt i den der 

var udarbejdet for Holbæk By skole. Som inspiration medsendes 

Kildedamsskolens forretningsorden også. 

  

Referat: 

  

Forslag i forretningsorden for SKB tager sit afsæt i tilsvarende fra Holbæk By 

Skole.  

Hvordan sikres der en øget elevinddragelse?  

Dagsorden til SKB gennemgås med elevrep. inden SKB-mødet.  

Suppleanter kan deltage på alle SB møder.  

Dagsorden sendes ud seneste 5 dage for mødet.  

Årsberetningen offentliggøreres i en eller anden form efter 1.maj. 

Med disse rettelser vedtages forretningsorden, som er gældende fra 1. 

september 2021.(Vedhæftet) 

 

 

Punkt 6.  

Kl. 18.15 

Ansættelsesudvalg 

Ansvarlig/tid 

  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen beslutter, hvordan opgaven 

fordeles. 

Per skitserer opgaven 

Skolebestyrelsen deltager i ansættelser, og det er vigtigt, at ledelsen ved hvem 

der skal indkaldes og tilknyttes Emply der er det system kommunen. Den 

anbefales at man deltager indenfor det man repræsenterer f.eks. indskoling. 
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Referat: 

  

Sidse og Majbrit inviteres. 

 

Punkt 7.  

Kl. 18.25  

Præsentationsvideo 

Ansvarlig/tid  Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB bestemmer, om de vil medvirke i en 

præsentationsvideo af skolebestyrelsen. 

For at sikre, at vi opnår så bredt et kendskab til skolebestyrelsen som muligt, vil 

vi lave en præsentationsvideo af skolebestyrelsen.  

Hanne (skolens kommunikationsmedarbejder) laver en video, hvor der bliver sat 

ansigt på jer, og i præsenterer jer selv. Der ud over en kort præsentation af 

skolebestyrelsens arbejde. 

Hanne vil lave aftaler med jer alle individuelt og lave optagelserne. 

Referat: 

  

Der laves en video-præsentation af SKB.  

Indbydelse til forældremøder. SKB inviteres 

 

Punkt 8. 

Kl. 18.40 

Nyt fra skolen 

Ansvarlig/tid 

  

Ledelsen 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen er informeret om hvordan 

skoleåret er kommet i gang. 

Per orienterer om status på ansættelser. Vi har pt stillingsopslag ude, da en af de 

nyansatte sprang fra, og vi har fået en opsigelse i sommerferien. Derudover 

mangler vi en i specialklasserækken. Der er lavet løsninger i perioden frem til 

ansættelserne. 

Ledelsen informerer om, opstart, personaledag osv. 

Referat: God opstart på skoleåret.  

Retning er at Bjergmarkskolen er en skole for alle. Personalet glæder sig over vi 

er en skole.  

22/9. afholdes personaledag. Fokus er to-voksen ordning. Formål at være en 

skole.  

Program 

 
To voksenordningen skal fremgå af skemaet.  

God start på de forskellige årgange. 

To-voksen er kommet i gang 

Fordybelsesdagen er rammesat og angribes forskelligt alt efter elevgruppen. 

 

 

Skolefornyelse igangsat med en model om renovering. 

Fra nu og frem til december arbejdes der på et forslag for renovering.  
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Punkt 9. 

19.05 

Principper og politikker 

Ansvarlig/tid 

  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen beslutter, hvordan der arbejdes 

videre med principper og politikker 

Holbæk By skole har lavet en del principper og politikker, og nogle af disse 

kunne med fordel genanvendes. 

Skolebestyrelsen bestemmer sig for om de vedtagne principper fra Holbæk By er 

gældende indtil nye/reviderede er vedtaget. 

Bilag med Holbæk By skoles vedtagne politikker og principper eftersendes 

mandag. 

Referat: Der tages udgangspunkt i principper og politikker for Holbæk By Skolen. Disse 

fremlægges for MED for respons.  

Det ønskes at indbyde til samarbejde med Orø-Absalon.  

Per vil i samarbejde Ida og Christian fremlægge principper løbende på SKB. 

 

Punkt 10. 

Kl. 19.20 

Evt.  

Ansvarlig/tid 

  

Alle,   

Referat: Evt. 

Budgettet er ikke fremlagt skolerne endnu.  

Info: budgetmøde en 2/9 kl.19. Ida og Christian deltager. Thomas informeres.  

 

Hanne er kommunikation medarbejder er er fordelt mellem absalonskolen, 

Bjergmarkskolen, dagtilbud og frihedsforsøget.  

 

 

 


