Referat af valg til BK’s bestyrelse og forældrerepræsentantskabsmøde
den 19. november 2019
1. Velkomst ved næstformand for bestyrelsen Thomas Schnegelsberg
Næstformand for bestyrelsen Thomas Schnegelsberg bød velkommen til aftenens møde, der bestod af
valg til BK’s bestyrelse og møde i forældrerepræsentantskabet.
Næstformanden introducerede aftenens tre hovedemner, som alle er vigtige både for BK’s fremtid og
for elevernes hverdag. Næstformanden bemærkede, at i relation til aftenens første hovedemne,
Strategiarbejde: Fremtidens skole, har vi sat os et mål, hvor vores elever selv skal kunne vælge, hvordan
deres fremtid skal være, og nu skal vi se nærmere på, hvor langt vi er kommet, og hvad fremtiden
bringer.
2. Valg af ordstyrer
Thomas Schnegelsberg blev foreslået og valgt som ordstyrer. Han konstaterede repræsentantskabet
indkaldt og dagsordenen udsendt i henhold til vedtægterne. Ordstyreren bad rektor oplyse, om der var
indkommet punkter til dagsordenen. Rektor svarede, at der ikke var modtaget punkter til dagsordenen.
3. Valg af referent
Birgitte Holm blev foreslået og valgt som referent.
4. Valg til bestyrelse
Til bestyrelsen blev følgende valgt:
Bestyrelsesmedlem (første år i en treårig valgperiode): Steen Træholt Christensen (Beg. B).
Suppleant (valgperioden 2019 - 2020): Nis Andersen (7. x og 9. x)
5. Rektors beretning og Årsrapport 2018 og Årsrapport 2018: Beretning
Spørgsmål til rektors beretning:
Der var ingen spørgsmål til rektors beretning.
Spørgsmål til årsrapporten:
Der var ingen spørgsmål til årsrapporten.
Spørgsmål til beretningen til årsrapporten:
Der blev spurgt til, hvorvidt det er bestyrelsen der beslutter, hvor meget der sættes af til vedligeholdelse.
Rektor svarede, at det er bestyrelsen i samarbejde med ledelsen, der beslutter og prioriterer
indsatsområder for vedligeholdelse.
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6. Hovedtema I: Strategiarbejde: Fremtidens skole
Rektor orienterede om status på projektet Fremtidens skole, som i år er gået ind i en ny fase, hvor fokus
har været på afdækning af muligheder omkring forbedring af BK’s fysiske rammer, der kan støtte op om
vores ønsker om tidssvarende indhold samt de tidssvarende processer, der skal understøtte elevernes
læring.
Rektor fremhævede strategiarbejdets syv fokusområder, som samlet danner en forståelse af, hvad BK
skal kunne levere i det 21. århundrede:

Rektor understregede, at skolens eksisterende kvadratmeter ikke rækker til at indfri dette, hverken hvad
angår antallet af kvadratmeter, eller i forhold til det indhold, vi ønsker skal danne fundamentet for
elevernes læring. Så derfor er visionen:







Vi skal være stolte af vores skole, vores niveau og vores brand
Hvis vi skal kunne holde og endda forbedre vores niveau i fremtiden, skal BK have bedre
kvadratmeter
Vores nyeste bygninger er over 30 år gamle, og resten af bygningsmassen taler sit eget tydelige
sprog
Vi skal vi bygge en ny skole
Vores håb er, at en ny skole skal ligge på Haga
Projektet skal finansieres ved udvikling og salg af matriklen på Aldershvilevej.
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Rektor orienterede om den historiske udvikling af skolens rammer lige fra skolens grundlæggelse i 1908
til de seneste tilbygninger i 1986 samt om de økonomiske scenarier, muligheder og begrænsninger, der
ligger til grund for beslutningen om at bygge nyt.
Forældrerepræsentanterne fik herefter mulighed for at komme med kommentarer og stille spørgsmål til
rektor. Rektor fik positive reaktioner fra salen, og svarede blandt andet bekræftende på, at skolen fortsat
vil være en treenighed bestående af grundskole, gymnasium og kostskole, at visionen er at kombinere
det gamle med det nye, og at der er tale om en vision, som vi ikke kan garantere, kan realiseres. Det vil
den kommende tid vise, og rektor bad i den forbindelse om forældrerepræsentantskabets hjælp og støtte
til, at vi i fællesskab kan nå dette mål.
Næstformanden bemærkede, at de visioner, rektor netop har orienteret om, er blevet drøftet i
bestyrelsen i forbindelse med den strategiske indsats siden 2016. Næstformanden tilføjede, at vi nu
sammen skal sikre, at elevernes hverdag, som de kender den, forsætter, sideløbende med at projektet
forhåbentlig realiseres. Vi skal således sikre, at vi fortsat har verdens bedste skole, mens vi arbejder
videre med projektet, og med de imponerende resultater skolen bliver ved at præstere, tyder det på, at
det kan lykkes. Næstformanden opfordrede alle til at se mere på bagkost.dk om det, vores elever og
medarbejdere på BK præsterer, som tydeligvis inspirerer og forplanter sig i hverdagen på skolen.
7. Hovedtema II: Trafiksikkerhed og trafikpolitik
Rektor introducerede punktet om trafiksikkerhed, som har været drøftet gentagne gange i
forældrerepræsentantskabet og bestyrelsen de senere år. Skolen har taget mange initiativer til bedre
sikkerhed i dialog med kommunen med fx afmærkning og skiltning og opdeling af bløde og hårde
trafikanter ved etablering af ny adgangssti for cyklister og fodgængere. Kommunen ser gerne et fortsat
samarbejde med en arbejdsgruppe på BK om dette.
Som oplæg til den efterfølgende drøftelse af input til udarbejdelsen af en trafikpolitik for BK orienterede
rektor om inspirationsmateriale fra Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden.
Næstformanden indskød herefter en bemærkning på bestyrelsens vegne om, at bestyrelsen er chokeret
over, hvor farligt det er for vores børn at færdes i trafikken ved skolen. Næstformanden understregede,
at dette skyldes den dårlige trafikopførsel hos nogle af de forældre, der i bil afleverer børn om
morgenen, og at forholdene er helt urimelige for både skolens elever og medarbejdere, hvor sidstnævnte
oplever ubehagelige verbale vredesudfald, når forældre bliver bedt om at tage hensyn.
Forældrerepræsentanterne fik herefter lejlighed til at drøfte trafiksikkerhed og trafikpolitik ved bordene.
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Rektor samlede efterfølgende op på de mange input og ideer, som blandt andet omhandlede


















Etablering af cykelsti på Aldershvilevej
Etablering af Kiss & Drive zoner på ringvejen, ved vandværket, på Kostskolevej etc.
Etablering af en rundkørsel ved Aldershvilevej og Bindeledet
Begrænsning af antallet af personaleparkeringspladser
Indførsel af forskudte ringetider, så alle trin ikke møder samtidig
Ingen curlingkørsel efter kl. 8
Forældre deltager i skolepatruljer
Det skal være cool ikke at blive kørt i skole
Mere plads til cykelparkering
Etablering af fodgængerfelt på Aldershvilevej
Ensretning af Aldershvilevej – Kostskolevej om morgenen
Konkurrencer i klasserne om fx CO2 besparelser
Sanktioner, hvis regler ikke overholdes
Privat vagtværn skal håndhæve regler
Cykelreparation skal være en del af undervisningen
Forældrekorps skal være til stede i morgentrafikken
Nudging rettet mod børnene.

Et udvalg bestående af forældrerepræsentanter og repræsentanter fra ledelse og bestyrelse skal arbejde
videre med de mange input med henblik på udarbejdelse af en trafikpolitik for BK. Følgende
forældrerepræsentanter meldte sig til udvalget: Anders Thingholm (Beg. B), Eva T. Erichsen (4. A),
Heidi Melvang (Beg. A), Merete Vestergaard (Beg. B).
8. Hovedtema III: Spørgetime
Ordstyrer introducerede til spørgetimen, hvor forældrerepræsentanterne fik mulighed for at stille
spørgsmål til bestyrelse og ledelse.
Spørgelysten var stor, og det var derfor efterfølgende ordstyrers forhåbning, at der kan sættes tid af til
lignende spørgetimer på fremtidige møder.
9. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til punktet.
Ordstyrer takkede herefter for et godt møde og ønskede alle en god aften.

Bagsværd, den 19. november 2019/BH
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