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Referat 
 
b) Godkendelse af referat november 2013  
udsættes 
c) Orientering      
 Multibane er blevet etableret. Underlaget etableres først senere (varmere vejr) Indvielse på fredag 
den 31. for SFO. PT laver en fordelingsplan. Banen kan bruges hele døgnet. PS er i dialog med 
Boligforeningen ang. evt. lys på banen. Banen er først og fremmest til skole og SFO i dagtimerne.. 
Vedligeholdelse påhviler skolen. Sport og fritid har lovet at renovere atletikmiljøet og de to basketball 
baner. 
 
Der er afsat kr. 100.000 til ude arealer i budgettet 2014 
 
Kommunen har besluttet at kantinerne skal være mere økologiske. Vi byder ind på kursus i 6 uger for 
Tina, som udbydes til 18 kantinemedarbejdere. Vi afventer svar.  
 
Orientering om arbejdet med sundhedspolitikken.  Sundhedspolitik - dækker mange underpunkter 
bl.a. bevægelse. Der arbejdes på en skabelon, som alle underpunkter kan beskrives i. Den skal være 
kort, præcis og letlæst. Vi er tæt på at have formuleret bevægelsespolitikken, som sendes ud til 
bestyrelsen. Næste punkt er kost. Vi afventer Tinas evt. kursus. 
 
Hanne Jeppesen har fået ny stilling og fratræder Bakkegårdsskolen 1. marts. Forventede samtaler i 
uge 6. Tidsbegrænset til sommer med mulighed for forlængelse. Reformen gør mange ting usikre i 
forhold til ansættelser. 
 
Lige nu er der mange dialoger med medarbejderne omkring ny arbejdstidsaftale og reform. Der er en 
konstruktiv og positiv tone, selvom mange ting er i spil. Lærernes arbejdstid skal i fremtiden afvikles 
mellem kl. 7.45 og kl. 17.00. Dette kan, når aftalen bliver fuld implementeret, også betyde noget for 
skole/hjem-samarbejdet. At dette skal placeres indenfor dette tidsrum. 
 
1) Orientering om RULL-midler til Bakkegårdskolen – (høring 28. februar) Orientering 15 min. 
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Midlerne skal bruges til ombygning således af SFO afdeling Bjørnshøj lukkes og indrettes på skolen. 
Samtidig med flyttes Fritids og Ungdomsklubben ind på skolen. Ombygningen er foreløbigt planlagt 
til 2015.      
Rum til udvikling, leg og læring. 
Bakkegårdsskolen er med i kommunens projekttildeling. (forventet påbegyndelse 2015): 
Bjørnshøj nedlægges (lejemål opsiges) og SFO flytter ind på skolen (ombygning) FU-området flytter 
fra Trige Søndergård til skolen. Bakketoppen bevares af skolen. PS laver et høringssvar, der sendes 
rundt til bestyrelsen MED-udvalget laver også et høringssvar.  
Afsat omkring 12 mill. til projektet 
Lederen af FU, dagtilbud og skole indbydes til møde med bygningskontoret Der er øje for både inde- 
og ude arealer Der nedsættes efterfølgende en styringsgruppe med forskellige interessenter. 
                                                                                                
2) Orientering om frikøb af Preben Sørensen Orientering 10 min. 
Frikøbt to dage om ugen af Undervisningsministeriet til at implementere Reformen på skoler og 
kommuner i Nordjylland. De to dage bliver højst sandsynligt torsdag og fredag. Periode til juni 2016. 
Der er øje for at dette mærkes mindst muligt på Bakkegårdsskolen. 1. oktober sætter ledelse og 
områdechef sig ned og drøfter om modellen holder i forhold til Bakkegårdsskolens drift. 
Frikøbsmidlerne bruges til at tilkøbe ressourcer til at løse ledelsesopgaven på Bakkegårdskolen. 
 
3) Evt. 15 min. 
 
Thomas T. indtræder pr. februar i ÅFO (forældreorganisation) Thomas T. er p.t. fungerende formand 
i bestyrelsen under Hannes orlov. Christine indtræder som "medfungerende formand" 
Enighed om, at Thomas ikke både kan sidde som formand for skole og SFO forældrerådet. Ingen 
problemer så længe han er fungerende formand. 
 
 
 
 
         Med venlig hilsen                  Formandskabet og sekretæren 
 
 
 


