Bjørnshøjvej 1
8380 Trige

Tlf. 87 13 63 00
bak@mbu.aarhus.dk

20 Sep. 12
Hermed referat af bestyrelsesmøde
onsdag d. 26. september kl. 18.30-21.00
Afbud: Henrik, Helle, Thomas Skogen og Hanne
a) Vinderkultur på Bakkegårdskolen
Thomas T. har lavet oplæg (se bilag)
Udsættes til næste møde.

60 min.

Dagsorden
b) Godkendelse af referat august 2012
Godkendt med forbehold for ændringer
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet
Orientering 10 min.
Vi appellerer til at al skriftlig information udsendt før mødet læses for at reducere tidsforbruget
på punktet.
Elevrådet har valgt to nye medlemmer til bestyrelsen. Drøftelse af hvordan de involveres.
Ansatte i 2-lærerordning på 6. årgang der starter op 1. oktober til 30. juni
Orientering om Pæd.rådsmøde i august der omhandlede klassetrivsel. Skolen har indkøbt
program til anvendelse i både undervisning og SFO
Lærermøde omkring elevplaner og arbejde med målfastsættelse d. 24. september
SFO: Forældremøde med anderledes indhold og inddragelse af børnene – bl.a. kunstaktion.
Evaluering af flytning af 2. klasser på Bjørnshøjafdelingen. Umiddelbart gode oplevelser af dette.
Nye faser for kreative processer.
2) Netop afholdte forældremøder og status på kommende bestyrelsesvalg – opstillede kandidater og
det videre forløb.
Runde omkring oplevelse af fælles opstart ved forældremøderne. Der var gode oplevelser men der
skal tænkes anderledes i forhold til forældre med flere børn i flere klasser. Det kan muligvis
tænkes fælles oplæg på en anden måde.
Orientering om valgprocedurer og det videre forløb. Det er flot med så mange kandidater –
hvilket afspejler den nuværende bestyrelses gode arbejde.
Oplysning om støtteforening. Thomas, Mette og Preben indkalder til det første møde. Det skal
understreges at støtteforeningen er for hele skoledistriktet.
3) Budgetopfølgning midtvejs i finansåret 2012 (Marianne Glad deltager)

15 min

Marianne Glad deltager under punktet og orienterer om status. Udgifter og indtægter ser ud som
forventet. Vi har øget tilgang af elever. Marianne uddelte bilag med oversigt for SFO og
Undervisning.
Vi er i gang med renovering af musiklokale. Får 300.000 kr. af bygningsafdeling. Vi skal selv
finansierer kr. 250.000.
SFO forventer også balance i forhold til budgettet.
4) Principper for omdeling af materialer på skolen (Udkast-bilag)
15 min
Udsættes
5) Foredrag marts/april måned
10
Martin Brygmann er et emne. Preben kommer med datoudkast
Støtteforeningen inddrages.
6) Lukket punkt
7) Evt.
Med venlig hilsen

5 min.
Formandskabet og sekretæren

