Referat fra Valg af tilsynsførende til BK’s grundskole, valg til bestyrelsen samt
Forældrerepræsentantskabsmøde mandag den 21. november 2016

1. Velkomst ved Bestyrelsesformand Jeppe Bo Petersen
Bestyrelsesformand Jeppe Bo Petersen bød velkommen til aftenens møde, der ud over mødet i
forældrerepræsentantskabet havde to valg på programmet.
2. Valg af ordstyrer
Thomas Schnegelsberg blev foreslået og valgt som ordstyrer. Han konstaterede repræsentantskabet
indkaldt og dagsordenen udsendt i henhold til vedtægterne.
3. Valg af referent
Birgitte Holm blev foreslået og valgt som referent.
4. Valg af tilsynsførende til BK’s grundskole
På ledelsens og bestyrelsens indstilling blev Roar Bruun valgt som ekstern tilsynsførende for en 4-årig
periode.
5. Valg til bestyrelse
Bestyrelsesmedlem Henrik Ibsen er udtrådt af bestyrelsen pr. 14. november 2016.
Indtrådt er suppleant Amina Juul Rasmussen, som er på valg.
Til bestyrelsen blev for en treårig periode valgt:
Amina Juul Rasmussen
Vandkarsevej 41B
2880 Bagsværd
Som suppleant valgtes:
Lisbet Bærentzen
Østerhegn 26
2880 Bagsværd

6. Formandsberetning, Rektorberetning og Årsrapport 2015: Beretning
Spørgsmål til økonomiberetningen:
Der blev spurgt til, hvad de angivne lærerårsværk pr. elev svarer til i folkeskolen, og Thomas
Schnegelsberg svarede, at benchmarktal vil blive rekvireret.
Spørgsmål til rektors beretning:
Der blev spurgt til, om gymnasiets certificering i forhold til Sorø Akademis Science Talenter har en
afsmittende effekt på grundskoledelen. Rektor svarede, at en sådan certificering har betydning for hele
skolen, der løbende deltager i forskellige projekter og aktiviteter inden for science.
Alle tre beretninger findes på skolens hjemmeside www.bagkost.dk
7. Hovedtema I: Projekt IT-dannelse
Rektor orienterede om processen for projekt IT-dannelse og redegjorde for baggrunden for etablering
af projektet. Forældrerepræsentantskabet drøftede herefter spørgsmålet: Hvad er til stede, og hvad mangler i
elevernes digitale dannelse i kategorierne færdighed, viden og kultur? Gruppernes konklusioner blev indsamlet, og
rektor takkede for de mange input, som vil indgå i det videre arbejde med projektet.
8. Hovedtema II: Fremtidens skole – projekt Dannelse
Rektor introducerede aftenens andet hovedtema omkring Fremtidens Skole og projekt Dannelse, og gav
ordet til konsulent Finn Gjersøe, som faciliterede den efterfølgende proces. Forældrerepræsentantskabet
arbejdede herefter med at definere Fremtidens Skole ud fra fokuspunkterne dannelse, basic skills,
it/kodning/robotics og etik. Der kom mange interessante bud på dette, og de vil sammen med input fra
medarbejdere, ledelse og bestyrelse indgå i det videre arbejde med projektet.
9. Evaluering af undervisningen
Helle Brinch og Charlotte Moltke orienterede om status på elevernes evaluering af undervisningen.
Grundskolen og gymnasiets elever evaluerer undervisningen for anden gang her i november og
december måned. Spørgerammerne er justeret på baggrund af erfaringerne fra første evaluering, som
fandt sted i foråret.
Grundskolens elever, der ikke er lige så vant til evalueringer som gymnasieeleverne, får en særlig
introduktion til spørgerammen. Ud over at lærerne har mulighed for at sparre deres resultater med
kolleger, tilgår evalueringsrapporterne denne gang også afdelingernes ledelse med henblik på, at udvalgte
resultater kan indgå i dialogen i forbindelse med MUS i december og januar.
Ud over at bidrage til at kvalificere dialogen til MUS, er evalueringens formål også at træne elevernes
evalueringskompetencer og deres evne til at give konstruktiv feedback.

10. Frihedsgrader til gymnasiet - reformen
Charlotte Moltke orienterede om gymnasiereformen, der betyder, at BK får en større grad af frihed til at
erstatte fag og tilbyde flere valgfag end offentlige gymnasier. Det betyder samtidig, at vi kan planlægge
og tilbyde mere målrettede studieretninger. 9. klasserne orienteres om studieretningerne i denne uge, og
der afholdes gåhjemmøde for forældre i december måned.
De nye studieretninger, som kan ses på skolens hjemmeside, vil blive evalueret og eventuelt justeret i
2018, når vi kender interessen og ved, hvad der fungerer.
11. Trafiksikkerhed ved skolen
Rektor orienterede om udfordringerne med den meget tætte morgentrafik ved skolen. Ledelsen, som
har stået morgenvagt nogle dage ved indkørslen på Aldershvilevej, har ved selvsyn konstateret, at der let
opstår farlige situationer, når forældre sætter deres børn af ved skolen.
Da Aldershvilevej er offentlig vej, er der ikke mulighed for yderligere skiltning eller maling af gule
striber osv. ved skolen. Rektor bad således forældrerepræsentanterne melde tilbage til deres respektive
klasser, at alle skal udvise hensyn og forsigtighed i trafikken og i øvrigt følge de regler om afsætning og
parkering, der er angivet på skolens hjemmeside.
12. Eventuelt
Der blev spurgt til status på udviklingsideer fra sidste års møde, herunder at anvende Haga til
undervisning. Rektor oplyste, at der som tidligere nævnt er igangsat et pilotprojekt med undervisning i
kodning og robotteknologi på Haga, og at der fortsat også arbejdes med ideerne om anvendelse af
Stenhuset til undervisning.

Bagsværd, den 25. november 2016/BH

Addendum til referatet:
Skønt følgende figur ikke var genstand for særskilt drøftelse på selve mødet, finder rektor den egnet til
at beskrive de forskellige punkter som en helhed: dannelse, it-dannelse, formelle/uformelle læringsrum,
evaluering etc.

