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Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

Tlf. 87 136300 
 bak@mbu.aarhus.dk 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 26. januar på KaløHus 
 
Tilstede: Hanne, Kristine, Thomas S, Thomas T, Conny, AB, PT, MG, PS og LA 
Afbud: Jeanette og Brian 
Referent: LA - PS 
 

1. Nyt fra formanden, ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet 
Problematisk, at den nye Støtteforening hedder Trige Støtteforening i forhold til, at 
skoledistriktet også dækker Spørring og Ølsted. Sender et uheldigt signal og kan gøre 
ejerskabet vanskeligt. 
 
Der er problemer med forstyrrende lyd på 1. sal efter at det nye musiklokale er taget i brug i 
nederste etage. Der var spurgt til netop dette fra skolens side, inden byggeriet gik i gang og 
der afventes nu en afklaring højere oppe i systemet. Der har været lydfolk ude, der 
anerkender problemet. 
 
Inden længe skal der ansættes en ny Fritidspædagogisk leder på Bjørnshøj 
 
 Der flytter i øjeblikket mange grønlandske familier til Trige/Spørring. Der er iværksat et 
projekt i kommunen, der hedder ”Et bedre liv i Danmark” for netop denne 
befolkningsgruppe, som institutionerne i fællesskab forsøger at få knyttet nogle af disse 
familier til. 
 
Vi har afholdt et rigtig godt lærermøde om faglig læsning, som skolens læsevejleder 
forestod. Et rigtig godt indspark til lærergruppen. 
 
Vi kæmper lidt med ”misbrug” af de sociale medier på 5.-6. årgang. Børn, der chikanerer 
hinanden groft og misbruger hinandens profiler. Vi arbejder på et tiltag om netetik. 
 
 

2. Skolebestyrelsens holdning til obligatoriske aktiviteter i SFO 
Vi arbejdede ud fra Kristine, Thomas og Pers oplæg. Efter en kort drøftelse om at tydelighed 
var et nøgleord og at det gerne måtte fremgå meget præcist, at børn gerne må forpligtes, 
enedes vi om følgende: 
Forpligtende fællesskaber og aktiviteter i SFOen ved bakkegårdsskolen – et 
holdningspapir fra skolebestyrelsen 

Det er skolebestyrelsens holdning at SFOen er et sted, hvor børnene udfolder sig 
frit i et stimulerende miljø med både pædagogisk forberedte og selvvalgte 
aktiviteter. Børnene bør udfordres gennem mangeartede aktiviteter, også nogen som 
børnene ikke umiddelbart selv ville vælge, og børnene kan forpligtes på at deltage 
i dem. Dette med hensyntagen til det enkelte barn. Ingen børn kan nægtes pasning. 
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Bestyrelsen vil i overensstemmelse med samarbejdsaftalen følge iværksættelsen af aktiviteter 
i fælles dialog med SFOens forældreråd og ledelse. 
 
 

3. Skolens lektionsfordelingsplan 2013/14 
Lektionsfordelingsplanen for næste skoleår blev kort  introduceret af PS. Den skal endelig 
vedtages på bestyrelsesmødet den 27. feb. 
Flg. forslag er til overvejelse: 
Historie, kristendom, samfundsfag, geografi og biologi samlæses på 9. årgang næste skoleår. 
Dette giver en ”besparelse” på 10 lektioner om ugen, der kan bruges til obligatorisk 
lektiecafé for udvalgte elever på 5.-9. klassetrin (tirsdag-torsdag). Linjetimer (f. eks, 
designlinje a la cykelhold) og støttetimer til udskolingselever. 
Punktet tages op på bestyrelsesmødet den 27. februar. 
 
 

4. Klasseråd – forberedelse af dialogmøde i februar 
Flg. forslag blev drøftet som temaer til dialogmødet.  

• Hvad kan klasserådene gøre til at styrke det sociale fællesskab i klasserne? Skal der 
udarbejdes en ”procedure” for hvordan man modtager nye børn og forældre i den 
enkelte klasse 

• Sundhedspolitiske dilemmaer – De store elever må ikke forlade skolen i pauserne. 
Sukkerpolitik betyder ingen kage, slik mv. heller ikke til klassens tid/fødselsdage 
mv. 

• PS præciserede at forældrerådene ikke er repræsentative for klassens forældre og 
ikke må opfattes som sådan 

• Hanne, Kristine og Conny laver programmet færdigt 
 

5. Drøftelse af ansættelsesproces omkring Pædagogisk leder 
Der er lagt en tidsplan for ansættelse af den pædagogiske leder og bestyrelsen fik mulighed 
for at komme med indspark til den kommende jobprofil. 
Der blev gjort opmærksom, og understreget vigtigheden af, den tavshedspligt og omfattende 
diskretion der skal udvises overfor vores kommende ansøgere til stillingen. 

  
 
 
 
  
 
  

 
 


