
  

 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Dato: 28.5.2019 
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00 
 
Baltorpskolen, afd. Rugvænget 
 
Mødeleder: Christian Kjærsgaard 
Johansen 

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

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

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

1. Godkendelse af 
dagsorden og endelig 
godkendelse af referat 
23.4.2019 (B) 
 

Referat og dagsorden godkendt.  
 
8.y har klaret 80%-målsætningen ift. nationale test. 
Vi har fået to nye elever på 8.årgang. En på hver matrikel. 
Baltorpskolen var den eneste skole i Ballerup, der ikke havde behov 
for at kalde på SSP sidste skoledag.  

2.  Oplæg til princip vedr. 
badning efter idræt – kort 
fremlæggelse ved lærerne 

Skolens idrætstilsynsførende fremlagde udkast til princip. 
Ved det første møde i bestyrelsen i det nye skoleår drøfter 
bestyrelsen punktet mere indgående. 

3. Opfølgning på 
elevrådsmøder 

Kirsten og Martin mødtes efter vores sidste møde i SB. 
Sammen har de lavet et kommissorium for arbejdet i det store 
elevråd. Kommissoriet blev gennemgået og justeret, så det også kan 
dække elevrådet for mellemtrinnet.  
Kommissoriet sendes til godkendelse i MED-udvalget, sendes ud til 
bestyrelsen og evalueres om et år.  

4. Fra eleverne (O) 
 
 

På begge matrikler var det en meget vellykket sidste skoledag. Begge 
steder vandt eleverne over lærerne i fodbold. 

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

Her gennemgås ændringer/opdateringer i forhold til økonomi, elevtal og 
fravær, medarbejdere til- og afgang samt fravær. 
De udsendte bilag giver ikke anledning til bekymring i bestyrelsen. 
Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som på forhånd gennemlæser 
nøgletallene inden vores møder i bestyrelsen. Tallene klassificeres i 
grøn, gul, rød kategori. 
Mikkel, Dennis og Pia melder sig til denne gruppe.  

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

Status fra arbejdsgruppen om det videre arbejde blandt medarbejdere.  
Værdigrundlaget har været til behandling blandt skolens 
medarbejdere.  
Der er behov for yderligere at konkretisere begreberne ansvarlighed, 
bæredygtighed og faglighed blandt skolens medarbejdere og elever. 
Der udtrykkes et ønske fra bestyrelsen om at skolen formulerer 
forventninger på baggrund af drøftelser af værdierne i medarbejder-, 
elev- og forældrefora. 
 
Opfølgning ”det grønne flag”. 
Ledelsesteamet har besluttet at bruge næste skoleår på dialog med 
medarbejderne og forberedelse ift. at påbegynde arbejdet med ”Grønt 
Flag Grøn Skole”. 

7. Status og fastsættelse af 
princip for  

- ordensregler 
- vikardækning 

(D+B) 

Ordensreglerne har været til behandling blandt elever og 
medarbejdere. 
Ordensreglerne er vedtaget i bestyrelsen. 
 
Princip for vikardækning - Du skal have læst og forholdt dig til princippet og 
refleksionsskemaet, så vi kan beslutte princippet – bilag sendt ud pr. mail 
via arbejdsgruppen v/Mikkel 



  

 
 

Princippet for vikardækning er vedtaget i bestyrelsen. 
 
Både princip for vikardækning og ordensreglerne lægges på skolens 
hjemmeside. 

8. Orientering om Lov 226 – 
Lov om ændring af 
Folkeskoleloven  

Ansøgning om den forkortede skoleuge på mellemtrin og i udskolingen, 
som er vedlagt som bilag. 
Skolebestyrelsens udtalelse hertil vedlagt som bilag.  
Bestyrelsen bakker op om ansøgningen. 

9. Status skolestruktur Skolebestyrelsen har i Skoleforum drøftet ønsker til ændret skolestruktur. 
Formanden giver en status. Der skal derudover planlægges et 
ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i uge 26, da der er høringsfristen er 
kort – én uge – og skal sendes inden sommerferien. 
Bestyrelsen har i skoleforum udtrykt ønske om at fortsætte det 
igangværende arbejde på Baltorpskolen. Ambitionerne i bestyrelsen 
er høje på skolens vegne, og der er konsensus om den eksisterende 
struktur og organisering. 
 
Vi kan formulere høringssvar på vores sidste møde i bestyrelsen 
torsdag d. 20/6 som afholdes på Restaurant Kongemosen.. 

10.  Formandens årsberetning 
D+B  

Vi skal tage stilling til formandens udkast til årsberetning. 
Bestyrelsen gav feedback på udkastet. Enighed om at tonen er tilpas 
direkte og i øjenhøjde. 
I forlængelse af den skriftlige beretning, arbejder vi på en mere visuel 
fremstilling. 

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

medlemmer 
 

Vi har sendt ansøgning vedr. kun at have et spor på 7.årgang på 
Rugvænget i det kommende skoleår. 
Arbejdet med udskudt klassedannelse på afdeling Rugvænget er godt 
i gang, og de første tilbagemeldinger er positive. 
Vi er langt i skoleårets planlægning og skemaerne er næsten helt 
færdige på begge matrikler. 
Arbejdet med at etablere de nye linjeklasser er godt i gang, og 
forventes afsluttet d. 13/6. I forlængelse heraf gives der besked til 
forældrene. 
Vi planlægger med etablering af legepatrulje på begge matrikler fra 
det kommende skoleår. Medarbejdere og elever skal på kursus inden. 
I det nyligt etablerede forum for skolebestyrelsesformænd i Ballerup 
er der fokus på videndeling og der planlægges en dialog med 
centerchef og direktør ift. fælles holdning til ugeplaner og elevplaner. 

12 Ajourføring af årshjul Vi skal se på afsluttede og kommende principper og hvordan vi fører tilsyn 
Vi har vedtaget ordensregler og princip for vikardækning. 

13. Eventuelt (O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag om at skolen undersøger og tager stilling til programmet 
”MOT” ift. arbejdet med sociale kompetencer i udskolingen. 
I ledelsesteamet på skolen er der pt nedsat en arbejdsgruppe, som er 
ved at vurdere programmer/materialer til arbejdet med sociale 
kompetencer. ”MOT” vurderes med i denne sammenhæng 
 
Påpegning af at indeklimaet har stor betydning for indlæringen. 
Opfordring til at vi på den baggrund som skole følger op på CO2 
målinger i klasselokalerne. Opfølgning via skolens administrative 
leder. 
 
Der er behov for at vi som skole skaber en mere inspirerende 
hjemmeside. Det forventes at ske i forbindelse med overgang til 
AULA.  
 
Der er kontaktforældremøde tirsdag d. 11/6. Alle klasser får besked 
om at det skal beskrives i ugeplanerne. 
 
Når der laves dagsordner til møderne skal der huskes bilagsnumre. 



  

 
 

 
Punkter til næste møde 

 
Høringssvar vedr. evaluering af skolestuktur. 
 
Efter sommer ferien: 
Opmærksomhed omkring skolens hjemmeside. 
Digital dannelse og mobilpolitik 
Indblik i afd. – mellemtrin 
Princip vedr. badning efter idræt 
Indeklima i klasselokalerne 
Introduktion til skolehaven 

 


