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1. Valg af referent: Pia
2. Pædagogerne har været på førstehjælpskursus. Det er ikke et krav at alle medarbejdere skal
på førstehjælpskursus, men i Bakkegårdsskolens SFO er det valgt at alle tager kurset.
På skolen er der fuld gang i forberedelserne af næste skoleår og fordelingen af lærer og pædagoger på klasserne meldes ud 14 dage inden sommerferien.
Der har været første møde i IT-gruppen. Se vedhæftede (måske har der i mellemtiden også
været andet møde?!)
3. Se punkt 2.
4. Jakob beretter at toiletproblemerne på Bakketoppen er i bedring efter flere pædagogiske tiltag. Der tales meget om deling af lokaler mellem SFO og skole og lige nu bliver der øvet
lidt på fremtiden, da 0. klasserne i øjeblikket har undervisning på Bakketoppen i forbindelse
med ombygningen af indskolingen. Det bliver sådan at 0. klasses lokaler, samt to gruppe
rum og div. Faglokaler skal deles mellem skole og SFO, så der bliver brugt meget energi på
at tale om rutiner og deling af opgaver, så både pædagoger og lærer fremadrettet kan blive
glade for deres dele-hverdag.
5. Det er planen at Bjørnshøj som de første flytter på skolen. Planen er at 2. og 3. klasse starter
SFO på skolen efter sommerferien. Den 19. april var der en workshop for alle lærer og pædagoger ang. 200 gangen, inde arealer og udearealer, samt faglokaler. På den måde kunne
alle komme med deres forslag til brugen af områderne. Det er aftalt med firmaet Elverdal at
de kommer på skolen d. 18. maj til et møde om og gennemgang af den nye legeplads. Derefter skal der hurtigt forlægge en plan for hele legepladsen. RULL 1. fase er pt. 14 dage forsinket.
6. Status for de nye IT-principper er at de skal til anden behandling i skolebestyrelsen (skete
2/5 efter jeg forlod skolebestyrelsesmødet)
7. Punktet udskydes til næste møde grundet det ringe fremmøde.

8. Vi har talt om en form for fernisering og/eller opvisning fra SFO-børn. På den måde kan vi
måske sikre et lidt større fremmøde. Der er også talt om en tilmelding via Intra og Jakob vil
gerne være med til at holde aften-åbning i SFO’en, så de børn der er med forældrene, kan
blive passet mens der bliver afholdt SFO-møde.
9. Ingen input pt.
10. Punkt 7, samt planlægning af SFO-møde i september. Sukkerpolitik og overordnet madpolitik i SFO. Det er aftalt at afholde mødet på Basilic i Mejlgade, med mindre der kommer andre forslag.
11. Ingen
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