
 
 
 

 
 

Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

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

                      
               04/07/2019 
   
Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer 
 
Hermed referat af bestyrelsesmøde 
 

onsdag d. 27. februar kl. 18.30 – 19.25 
 
Dagsorden  
 
b) Godkendelse af referat januar 2013 
Der skal tilføjes følgende i referat og i bestyrelsens holdningspapir: Ingen børn kan nægtes pasning. 
 
      
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet   
Formand: Besøg af Kristian Wurtz d. 26. februar – Rådmand for Børn og Unge. 
 
 Forældrenævnet i Århus - indkalder til møde om heldagsskolen 6. april viden og erfaringsseminar i 
Silkeborg - opfordring fra Hanne om evt. at deltage. 
 
 Ledelse: Efter 1. marts forbudt at ryge på kommunale arbejdspladser. 
 
Skolekoncert torsdag den 28. februar kl. 16 - diskotek for 4.-6. kl. bagefter.  
 
Skolen har fået en fin respons på rådmandsbesøget fra Kristian Wurtz, der roser vores engagerede 
elevrådsrepræsentanter. 
 
SFO: på personaleweekend den 23.-24. feb med fokus på medarbejdergruppen .Godt 
forældrerådsmøde, hvor der blev diskuteret bl.a. kost. 
 Thomas T eller Conny deltager i ansættelsesudvalg til ansættelse af Fritidspædagogisk leder 
Bjørnshøj . 
Pæd.råd: Lærerne har afholdt temadagen "den lærende organisation" med oplæg fra kolleger. 
 
 
 2) Skolen lektionsfordelingsplan 2013/2014 
Lektionsfordelingsplanen har været 1. behandlet på januar mødet. Derefter på møde i udskoling og på 
lærermøde d. 25. februar.  
Forslaget er at, 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. Det samlede elevtal på 9. årgang vil være omkring 30 elever 
2013/2014 
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Lærerne udtrykker bekymring for at nogle elever måske fagligt "forsvinder" i den store gruppe. Vi 
arbejder på at indføre linjetimer i udskolingen i samarbejde med ungdomsskolen. Tanken er 
praktisk/musiske linjer. Vi vil gerne i gang efter sommerferien, men skal dog have tid til at forberede 
det ordentligt. 
De tilstedeværende bestyrelses medlemmer bifalder ledelsens forslag omend de anerkender lærernes 
bekymring. Rigtig god ide med lektiecafe. Bestyrelsen har hørt bekymring fra ikke tilstedeværende 
forældrerepræsentant - viderebragt af Preben.   
 
                 
 
3)  Elevtallet på 0. Årgang/kommende 1. Årgang.  
Der er en del elever der skal gå ét år mere i 0. klasse og derfor er det sandsynligt at der skal 
klassesammenlægges i nærmeste fremtid. Skolebestyrelsen har principper for klassesammenlægning – 
bilag vedhæftes. 
På tiden ser det ud til, at der kun er 52 elever til kommende 1. årgang (bl.a. på grund af omgængere). 
Skolen får dermed kun tildelt penge til to klasser næste år, hvorfor klassesammenlægning kan komme 
på tale. Økonomisk gør det en forskel på kr. 400.000-500.000,-  
Pædagogisk er et elevtal på 13-15 elever heller ikke optimalt. 
Der er flere forældrerepræsentanter i bestyrelsen, der har børn i kommende 1. klasse. Der opfordres 
til, at hvis det kommer til en sammenlægning, at det ikke er nogle af disse forældre, der repræsenterer 
bestyrelsen til de forældremøder, der måtte komme i den forbindelse. 
Punktet genoptages på næste møde. 
 
   
 
4)   Skolens økonomi – regnskab 2012 og budget 2013 (MG)  Udsættes til marts 
 
5)   Lukket punkt. 
 
6)  Evt. 
Temadrøftelse på marts mødet er regeringens udkast til ny folkeskolereform. 
Preben laver oplægget til temadrøftelsen 
 
 
         Med venlig hilsen                  Formandskabet og sekretæren 


