
  

 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 23.4.2019 
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00 
 
Baltorpskolen, afd. Grantoften 
 
Mødeleder: Pia 
 

Deltagere: Bine E. Gade, Dennis H.N. Sørensen, Thomas Berg, Katja 
Schnor, Kim R. Jørgensen, Mikkel Ketil, Rikke Larsen, Maria L. Assov, 
Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling 
elevrådsrepræsentanter, Martin Thinggaard 
 
Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder) 
 
Fraværende: Thomas Karlsen, Christian Kjærsgaard, Merve Genc, Natalija 
Rajovic 
 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

Tid 
Estimere
t tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, 
angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

1. Godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

5 min Godkendt 

2. Godkendelse af referat (B) 
Af 3.4.2019 
 

5 min Godkendt.  
Vi skal huske at dagsordner og referater skal ligges  på 
både intra og skolens hjemmeside. 

3. Fra eleverne (O) 
 
 

10 min BAFE har fokus på badefaciliteter på skolerne. 
På GR har elevrådet ligget lidt stille på det sidste. Kirsten og 
Martin mødes for at drøfte elevrådsarbejdet fremadrettet. 

4. Faste punkter: 
 
Økonomi 
 
 
Elevtal og fravær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medarbejdertal og fravær 
 
 

10 min  
 
Økonomi blev gennemgået d. 3/4-19. 
 
 
Kirsten gennemgik elevflytninger siden sidste møde.  
Der er et skærpet fokus på at fastholde vores elever på 
skolen. Herunder kontinuerligt arbejde med national 
trivselsmåling og opfølgning herpå. 
 
Der er planlagt en evaluering af linjemodellen. 
 
Kirsten gennemgik elevfravær for marts. Oversigten lægges 
på intra efterfølgende. Fremadrettet arbejder vi med 
kvartalsvise oversigter. 
 
Kirsten gennemgik medarbejderudskiftning siden 1/8-18 for 
skolen.  
Ønske om at det opgøres procentuelt pr. år fremadrettet. 
Kirsten gennemgik fraværsoversigten for medarbejderne. 
Bilagene lægges på intra efterfølgende. 
 
Ønske om at bilagene fremadrettet sendes ud inden mødet. 
 

5. Elevtal og udsivning 
(O+D) 

30 min Se ovenfor 

6.  Skolens værdier: 
Ansvarlighed  
Bæredygtighed 
Faglighed 
(D+B) 

30 min Thomas gennemgik årshjul for skolebestyrelsens arbejde 
og oversigt over ansvar og fordeling af opgaver i 
skolebestyrelsen. Begge bilag er udsendt på intra forud for 
mødet. 



  

 
 

 Der er brug for at få besat nogle flere af ansvarsområderne. 
Det overvejer medlemmerne hver især til næste møde. 
 
Drøftelse af ovenstående to bilag mundede ud i at vi 
fremadrettet slutter møder i bestyrelsen af med at følge op 
på opgaver ift. vores årshjul. Det gælder for det næste 
møde. 
 
Forældreforslag om det grønne flag drøftes og besluttes. Der er 
tidligere sendt link ud. 
Ledelsen tager stilling til Grønt flag – Grøn skole og giver 
en tilbagemelding til næste møde. 

7. Status og fastsættelse af 
princip for  

- ordensregler 
- vikardækning 

(D+B) 

30 min Ordensreglerne har været til behandling i skolens MED-
udvalg. De behandles i elevfora i løbet af maj og de er klar 
til at vedtages ved vores næste møde i bestyrelsen. 
 
Ift. principper vedr. mobiltelefoner er der brug for at 
bestyrelsen tager en drøftelse i løbet af næste skoleår. 
 
Princip vedr. vikardækning laves færdigt til næste møde, og 
forventes at kunne vedtages. 

8.  Tilsyn 
(D+B) 

15 Nedsættelse af mindre udvalg til at sikre processen omkring 
tilsynsforpligtelsen 
 
Jf. punkt 6 gør alle medlemmer af bestyrelsen sig 
overvejelser til næste møde. 

9. Planlægning af nyt 
kontaktforældremøde 
(D+B) 

15 Der skal aftales dato for et opfølgende kontaktforældremøde 
eventuelt tænkt sammen med et forældremøde for hele skolen, 
hvor formanden for skolebestyrelsen fremlægger 
årsberetningen. 
 
Vi planlægger med opfølgende møde tirsdag d. 11/6 kl. 17-
18.30. Kim, Mikkel og Thomas Berg planlægger mødet med 
udgangspunkt i udsagnene fra seneste 
kontaktforældremøde. 

10. Samarbejde på tværs af 
årgangen og matriklerne 

15 Hvordan gør vi i dag – hvad er forventningsniveauet til 
samarbejde på tværs.  
 
Bestyrelsen har påbegyndt at beskrive en ramme ift. 
samarbejde på tværs og langs af årgange og matrikler. 
Inden for denne ramme er det så de enkelte afdelingers 
opgave at planlægge konkrete aktiviteter, som også giver 
mening i et børneperspektiv. 

11. Kort orientering (O) 
- Fra skoleledelsen 
- Fra formanden 
- Fra øvrige 

medlemmer 
 

10 min På mandag er der samtale ift. ansættelse af pæd.leder til 
udskolingen på RU. 
Ulla Blom Kristensen er fratrådt sin stilling som centerchef. 
Henrik Thorning er konstitueret i stillingen. 
Der er oprettet et uformelt forum for 
skolebestyrelsesformændene i Ballerup. 
  

12. Eventuelt (O) 
 
 
 
 
Punkter til næste møde 

5 min Svar vedr. forkortelse af skoledagen udsendes på intra. 
 
Bestyrelsen bakker op om at ledelsen går videre ift. 
beskrivelse af sammenlægning af BFO på RU. 
 
Princip vedr. badning efter idræt. 
 
 

 


