
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

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

Hvor: Blok M 

Deltagere:   

Afbud/fravær: Semir, Thomas Z. kommer lidt senere. 

  

 

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: Godkendt 

 

 

Punkt 2. Nyt fra elevrådet 

Ansvarlig/tid 

17.05  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB følger med i elevrådets arbejde 

 

Vi hører fra elevrådsrepræsentanterne hvad der sker i elevrådsarbejdet. 

Referat: Elevrådet har delt sig op i 6.+7. årg og 8.+9. årg. Det er mere hensigtsmæssigt 

med lidt mindre grupper. Der er valgt 2 UMR (undervisningsmiljørepræsentanter) 

– de skal på uddannelse snarest) Efterfølgende skal de ud i klasserne og fortælle 

om hvordan man kan få det bedste ud af undervisningen f.eks.MIBU.  

2 elevrådsrepræsentanter besøger minielevrådet/blokrådet for at få en snak om 

hvad der sker hos de mindre elever. Der opsættes en elevrådspostkasse i hver 

blok, hvor man kan komme med forslag, ønsker mm.  

Elevrådet synliggøres med billeder. 

Afholdelse af session på biblioteket, hvor man kan komme og spørge, snakke og 

komme med ideer. 

Arbejdet i skolebestyrelsen skal gå begge veje – måske kan SKB også være 

nysgerrige på hvad der sker i elevrådet. 

Næste møder i elevrådene er 26.10 6.+7. årg., 28.10 8.+9. årg. 

 

 

Punkt 3.  Sorg og kriseplan 

Ansvarlig/tid 

17.20  

Katrine 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB justerer skolens sorg-kriseplan 

 

Katrine har erfaringer med området. Skolens sorg/kriseplan er vedhæftet. Den 

trænger til at blive fornyet. Hvordan arbejder vi videre med den? 

  

Referat: 

  

Fokus på området. 

Hvordan kan vi arbejde med den eksisterende sorgplan som ønskes revideret? 

Sorgplanen tages op i MED. 

Katrine vil gerne være behjælpelig. 

Hvilke typer sorg snakker vi om?  

Hvordan er personalet klædt på?  
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Hvor får vi viden om hvordan vi hjælper bedst? 

Sorgvejledere/sorggrupper på skolen og i evt. samarbejde med andre skoler. 

Gitte inviteres evt. med på næste møde vedr. sit arbejde med sorg/sorggrupper. 

Charlotte tager kontakt til Gitte 

 

Punkt 4.  Økonomi 

Ansvarlig/tid 

17.35  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

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

 

Per fremlægger den aktuelle økonomiske situation, og den justerede handleplan. 

Referat: 

  

Skolen har et underskud på knap 6 millioner. Tildelingsmodellen blev ændret for 

ca. 1,5 år siden. 

Økonomien på det specialiserede område har krævet ekstra ressourcer. 

Forudsætningerne har derfor ændret sig og der er færre penge i den 

socioøkonomiske pulje til fordeling. Puljen er blevet 15 millioner mindre på ½ år, 

hvilket betyder at Bjergmarkskolen vil få ca. 3 millioner mindre. 

Handleplanen for økonomien er skredet. Forudsætningerne for at drive skolen er 

ikke til stede. Vi kan ikke indhente 6 millioner.  

Nu er det videre arbejde at få påvirket forudsætningerne, dog løser det ikke at 

der generelt er for få penge til at drive skole. 

 

Punkt 5.   Personaledag 

Ansvarlig/tid 

17.50  

Rikke 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at SKB får en tilbagemelding på personaledagen 

(invitation vedhæftet) 

Rikke deltog på personaledagen og giver SKB en tilbagemelding på sine 

oplevelser herfra.   

Referat: 

  

En rigtig god oplevelse med intro, værksteder og socialt samvær. Godt at se det 

fine samspil mellem medarbejderne med fokus på trivsel og samarbejde. 

Godt oplæg af en fin varighed med fokus på forebyggelse af f.eks. stress. 

Dejligt at få snakket med medarbejderne. Godt at sådanne arrangementer bliver 

prioriteret. 

Også positive tilbagemeldinger fra personalet. 

 

Spisepause 18.05 

 

Punkt 6. Byggesag 

Ansvarlig/tid 

18.25  

Ida, Stine og Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at vurdere den aktuelle situation og status på 

renoveringen. 

Der er afsat 500.000 kr. til at undersøge og genoverveje renoveringsprojektet. 

Per giver en tilbagemelding fra VBAF. 

Skolebestyrelsen vurderer hvad der skal ske nu. 

Referat: Per har talt med Kasper E. Der er forståelse for at Bjergmarkskolen trænger til 

renovering.  

Arbejdet med indeklimaet skal pege ind i en fremtidsplan for skolen.  

SKB vil fortsat lægge pres på for at holde fokus på skolen. 

Der skal igangsættes en ny undersøgelse i forhold til en ny renoveringsmodel. 

Forslag om at Thomas M. skriver til hver partiformand for en kommentar på 

høringssvaret. 

Pkt. udskydes til næste gang 

 

Punkt 7. Åbent hus 10/9 

Ansvarlig/tid 

18.45  

Per 

Formål: 

 

Formålet med punktet er at SKB får en tilbagemelding 
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Fremstilling: Skolebestyrelsen valgte sidste år at flytte Åbent hus for kommende 

børnehaveklasser frem, så det ligger samtidigt med privatskolerne. Hvordan gik 

dagen og skal vi fortsat have det i september? 

Referat: Fint arrangement, med forskellige aktiviteter inde og ude. Flere nysgerrige på 

besøg. 

Der er 124 mulige skolebørn i distriktet. 

Der afholdes indskrivningseftermiddag i midten af november. 

”Åbent hus” arrangementet skal fortsat være i starten i september. 

 

 

Punkt 8. SFO’en 

Ansvarlig/tid 

18.55  

Per Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at undersøge hvad forældre og børn har af ønsker til 

skolens SFO 

Der har været henvendelser ang. vores SFO. Det giver anledning til at være 

nysgerrig på, hvad forældre og børn ønsker/forventer af vores SFO. 

Hvordan skal vi være nysgerrige på det? 

Referat: Vil det være en ide med en undersøgelse? Kan man evt. bruge forældrerådene? 

En evt. undersøgelse skal omhandle både SFO 1 og 2.  

Per tager opgaven videre og vender tilbage med en orientering.   

  

 

Punkt 8. Forsikring 

Ansvarlig/tid 

19.10  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Thomas har spurgt til hvilket ansvar man har som skolebestyrelsesmedlem 

 

Er der en forsikring der dækker et evt. ansvar, så man ikke kan gøres personligt 

ansvarlig. 

Referat: Mail fra skole og forældre 

Kære Per 
Det er ikke nødvendigt eller tilrådeligt. Medlemmerne hæfter ikke personligt og vi 

har aldrig hørt om en sådan forsikring. 

Mvh. 

 Morten Kruse 

Sekretariatschef 

  

Valdemarsgade 8, 2. sal 

1665 København V 

 

 

 

Punkt 9. Lukket punkt 

Ansvarlig/tid 

19.20  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Lukket punkt 

 

Der er ikke referat fra lukket punkt 

Referat:  

 

 

 

Punkt 10. Evt. 

Ansvarlig/tid 

19.30  

Alle,  

• Biodiversitet 12/10 – Indvielse kl. 13 i indskolingen og 14 

• Legeplads – Ved blok A udvides legepladsen med flere gynger 

https://www.google.dk/maps/place/Valdemarsgade+8,+1665+K%C3%B8benhavn/@55.6712992,12.5460398,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4652539fc728cd47:0x3ae36801a896c6e5!8m2!3d55.6712962!4d12.5482285?hl=da
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• Besøg fra Norge i dag – De skulle høre om frihedsforsøget. Der har været 

en artikel i den norske pendant til ”Folkeskolen” om frihedsforsøget. 

• Morgenmadscafe har været i skolemonitor – sendes med ud med referatet 

• Besøg af SF – er der en eller flere der kan deltage gerne med børn. 

Mandag d. 10.10 kommer Pia O. Dyhr og Jacob Mark på besøg kl. 14.30-

15.15. Medarbejdere, forældre og elever deltager. 

• Jasper, billede af søn – OK at det anvendes. 

• Forældrehenvendelse fra nuværende 4. årgang vedr. evt. 

klassesammenlægning. De vil gerne have et møde med Per, Ida, Jasper.  
Referat: Se ovenfor ved hvert punkt. 

 

Kommende punkter/emner: 

 

Hvordan arbejder vi med de ting vi ser? 

Hvordan fastholder vi eleverne på Bjergmarkskolen, jvf. elever der flytter til privatskoler? Hvor 

mange flytter egentlig? 

Kan vi undersøge hvad folk siger om Bjergmarkskolen? 

Samarbejdet med børnehaverne? 

Hvordan sammensættes klasserne? 

Præsentation – vi begynder møderne med en præsentationsrunde for lige at få navnene helt på 

plads. 

Skolepatrulje – hvorfor står de ikke på Kattegatsvej? En repræsentant fra skolepatruljen på besøg i 

SKB. 

Klassesammenlægning. 


