
 
 
 

 
 

Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

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

                      
               5. okt. 12 
   
Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer 
 
Hermed referat af møde 
 

torsdag d. 11. oktober kl. 18.30-21.00 
 
Tilstede: Thomas T. – Connie Storm – Hanne Hyldkrog – Ann Byrgren – Anne Grete Benjaminsen 
Jesper Jensen – Lene Lindblad – Preben Sørensen 
 

a) Vinderkultur på Bakkegårdskolen                                          60 min. 
Thomas T. har lavet oplæg (se bilag) 
Der var en yderst spændende drøftelse af temaet. Diskussionen rejste både spørgsmål og 
samlede en del overskrifter som vil fremgå her. 
- Forældrekultur – lærer/pædagogkultur – og vinderkultur 
- Er karakterer modsætningsfyldte parametre? 
- Anerkendelse – Hall of Fame – symboler på skolen om vinderkultur 
- Højere mål på skolen – forventninger skrues i vejret 
- Dyrkelse af jubelkultur – Camp var fantastisk for de unge 
- At udfordre eleverne på grænser – det er svært! – at skulle anstrenge sig og være robust 
- Den personlige vinderkultur og fællesskabets vinderkultur 
- Se børn i forskellige sammenhænge – eks. i projektuger – øge muligheder for at blive 

vinder. Målfastsættelse 
- Ønske om debat med lærer og pædagoger omkring temaet! 
 

 
Dagsorden  
 
b)  Godkendelse af referat august/september  2012 
De blev godkendt. 
      
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. 
-SFO har meget fravær lige nu, men der dækkes så godt ind som muligt. Der ændres på 
telefonservice så tiden bruges mere på børnene. Tur i SFO til Gl. Estrup. 
- Elevrådet holder fest d. 6 dec. Det store elevråd. Det lille elevråd er ved at købe udendørs 
legetøj 
- Sekretær- Pædagogisk leder – skole/hjemsamtaler. Støtteforening kunne sælge kaffe. Skolernes 
motionsløb i morgen. 
- Formand. Har fået en mail fra skole/forældre – vedr. landsmøde. Vi har én delegeret plads. 
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Kontakt Preben hvis det har interesse.  
 
 

2) Principper for omdeling af materialer på skolen (Udkast-bilag)                             
15 min 
Godkendt. 

3) Forberedelse af møde med klasseforældreråd 2012   20 min 
Konkrete ting klasseforældrerådet kan. Den usynlige elev(artikel) Opbakning om trivsel i klassen 
Skolebestyrelsens kontakter klasseråd for at gøre opmærksom på vi gerne vi i dialog med disse. 
Vigtigt med konkret arbejdsfælleskab.  
Mødet udsættes til februar. Preben laver et udkast med henvendelse til klasserådene med 
bestyrelsen som afsender.  
 

4) Bestilling af lokaler og drøftelse af indhold seminar i januar 2013  20 min 
Kaløhus et godt sted. Preben undersøger. Vi skal samle temadrøftelser op og vurdere om det 
kunne give anledning til kommende tiltag. Der har været mange drøftelser- så vi skal udvælge 
nogle. Kommende temaer. Sætter det åbent ud til alle bestyrelsesmedlemmer. Nuværende 
medlemmer. 
Åbnes der nye diskussioner og perspektiver. Preben skriver ud og samler op. 
Strategi for skolebestyrelsesarbejdet? Forløb med konsulent. Det understreges vigtigheden af, at 
det skal være børnenært med konkret fokus. 
Blandt alle temadrøftelser spørges efter Pæd. Råds prioriteringer 

5) Skolebestyrelsesvalget  - lige nu                
15 min. 

Preben orienterede om processen 
   
6) Lukket punkt                        5 min. 

 
7) Evt. 

Der har været mange afbud i dette års arbejde. Det appelleres til at møderne prioriteres højt i 
fremtiden. 
 

                                     
                         Med venlig hilsen                  Formandskabet og sekretæren 


