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. 25. september kl. 18.30 – 21.00
Deltagere: Hanne, Conny, Christine, Thomas T, Brian, Jeanette, Heidi, JJ, PT, HM, MG, PS, LA
Afbud: Thomas Skogen (Heidi deltager i stedet)
5 elever fra elevrådet er inviteret. (Sulaksen, Emil N, William, Emre, Majken) Sulaksen 9b og Emil 8a
er valgt til bestyrelsen som elevrådsrepræsentanter
Dagsorden
b) Godkendelse af referat maj 2013
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet
Orientering 20 min.
Formand:Foreningen ændrer navn fra Forældrenævnet til Århus Forældreorganisation
Ledelse: Dialogmøde med rådmanden på mandag. Jeanette, Brian, Hanne og PS deltager. PS
tilmelder.
Brug af mobiltelefoner til drøftelse i SFO. Er ikke behandlet. PS gør opmærksom på, at der p.t. er et
regelsæt, der ikke bliver overholdt. Jeanette vil gerne deltage - sammen med JF - i at finde en egnet
fotograf til skolefotografering til brug næste skoleår
SFO:
Bjørnshøjafd i god udvikling
Positiv udvikling omkring 4. klasserne - flere melder sig ind Stort forældremøde den 1. okt Koret
startet op igen - flyttet til Bakketoppen. Mere målrettet projekt (Maria fra Musikskolen)
Støtteforeningen:
”Forkæl din næste” projekt. Den ene part forbereder aftenen og laver mad sammen med CP.
Restaurant i aulaen. Kr. 450,- for to incl. vin. Loppemarked gentages. Danmarks længste Luciaoptog
gentages sammen med præsten. Arrangement med fællesspisning. skolebestyrelsen er selvskrevet:-)
Netcafé Større arrangement foreslås (a la Chris Mac) - evt gå sammen med alle institutioner LA tager
kontakt til Jens Winther
2) Sundhedspolitik
Beslutning 70 min.
Sundhedsudvalget har lavet et udkast til en overordnet politik. Denne skal godkendes af bestyrelsen.
Derefter en drøftelse af hvilke konkrete tiltag dette kunne medføre for skolens tilbud og dagligdag.
Skolens elevråd indbydes til et refleksionsforløb sammen med forældrevalgte og medarbejdere.
Udkastet fik følgende kommentarer til udkast:

Bakkegårdsskolen VIL udgøre et.." (ændring foreslået) fællesskabets sundhed i stedet for andres
sundhed Andet afsnit tager fokus fra første del (som er det centrale)
-Dette er en mission ikke en politik. Det er først en politik, når underpunkterne er beskrevet.
-Vi behandler emnet som et åbent bestyrelsesmøde, hvor LA går på 'hold' med de forældrevalgte.
Medarbejdere og resterende ledelse deltager på 'elevernes hold'. Christine samlede op på debatten til
sidst:
-Vi har brug for yderligere tid og arbejde til at formulere- både en overordnet – men også
underpunkter til en kommende sundhedspolitik. Udvalget træder sammen igen og vil på et senere
møde komme med et udkast.
3) Budgetopfølgning
Orientering 20 min.
Her vil der blive orienteret om skolens økonomiske status lige nu – samt Børn og Unges budget for
2014-2017. Ledelsen har været til orienteringsmøde fredag d. 20. september omkring dette.
Orientering om økonomien ved Marianne:
Fik først orientering for den samlede økonomi for kommunen i fredags - svært at vurdere, hvad det får
af betydning for Bakkegårdsskolen. Dog ved vi at en kommende reform finansieres gennem øgede
undervisningstimer for lærerne og en fremtidig reduktion i SFO-tiden. Vi afventer et konkret budget
til Bakkegårdskolen fra Børn og Unge.
Undervisningsdelen regner med et overskud på kr. 200.000,- og SFO regner med et overskud på kr.
50.000,- (2013)
4) Kommende arrangementer
Drøftelse 10 min.
Støtteforening og andre har overtaget en del af bestyrelsens tidligere arrangementer. Kort oprids af
disse og drøftelse af om dette skal suppleres yderligere?
Vi satser på et kommende arrangement med Jens Winther. LA kontakter ham for enten foredraget
”Hjælp jeg har fået en teenager i huset” eller et foredrag om ”Digitale medier”
Samtidig laver skole og dagtilbud også fælles foredrag. Støtteforeningen tænkes ind som sælger af
kaffe og kage.
6) Evt.
Conny: Fælles forældrerådsmøde. Planlægges på oktobermødet. Næste skolebestyrelsesmøde
fastholdes den 7. oktober
Orientering om ny hjemmeside
Lille elevråd har skrevet til skolebestyrelsen om bedre skolegård - i tekst og billeder
7) Lukket punkt
Med venlig hilsen

Formandskabet og sekretæren

