
 
 
 

 
 

Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

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

                      
               04/07/2019 
   
Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer 
 
Hermed referat af  
 

Mødet onsdag d. 26. februar kl. 18.30 – 21.00 
 

Dagsorden  
 
Afbud: Brian, Lene, Per og Marianne 
 
 
b) Godkendelse af referat januar 2014  
Referat godkendt 
 
c) Orientering           
Formanden: Christine fungerende formand - godkendt. 
 
Ledelsen: Ansat Søren i stedet for Hanne Jeppesen 
- RULL - midler til Bakkegårdskolen på 13 mill. 
- Kvalitetsrapport lavet til kommentering i skolebestyrelsen -Brugertilfredshedsundersøgelsen uddelt 
og offentlig - kommentarer fortrolige indtil videre. 
 
SFO: Snakket meget om reform og inklusion i SFO.  
- Forældrerådsmøde med tema bl.a. at musik skal fylde mere næste år 
 
Elevrådet:  
Næste møde fredag i det store elevråd 
Prohm  Night - en god aften. 
 
Støtteforening: Alle i bestyrelsen fortsætter 
 
1) Orientering med ledelsens og medarbejdernes arbejde med skolereformen. Hvor er vi i de 
forskellige processer og hvad arbejdes der konkret med i arbejdsgrupperne?  
 PS orienterede om skolereformen og hvilke temaer og arbejdsgrupper der arbejdes med lige nu. Fra 
opsamlingen i Pæd. Råd kunne ledelsen konstatere at næste års struktur fyldte rigtigt meget i 
drøftelser og diskussioner. Derfor vil ledelsen komme med en beslutning om hvordan strukturen vil se 
ud for det første år med skolereformen. Samtidig hvilke områder der skal undersøges nærmere og 
drøftes i det kommende år. Endeligt hvilke områder, er indtil videre ikke bliver lavet om. Ledelsen vil 
udsende dette notat til skolebestyrelsen efter medarbejderne har fået det i uge 10. 
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Ledelsen overvejer lige nu hvordan forældrene bedst muligt informeres om de forestående ændringer 
til næste skoleår. Dette blandt andet igennem breve, morgenkaffe og evt. en film, som lavet omkring 
fakta oplysninger vedr. Reformen. Denne udsendt i november måned 2013. 
                                                              
2) Status på klasser og elevtal til næste skoleår 2014/2015  
Preben orienterede om næste skoleår. Der bliver efter al sandsynlighed tre børnehaveklasser og tre 1. 
klasser til næste skoleår. Samtidig vurderes det, at der sandsynligvis ikke vil være behov for 
klassesammenlægninger omkring de øvrige klasser til næste skoleår. Skolens eneste specialklasse 
lukker ned, da elevgrundlaget for denne ikke er til stede længere. 
 
3) Sundhedspolitik – udkast fra udvalget omkring bevægelsespolitik (bilag) 
- Den overordnede Sundhedspolitik, som danner paraply for alle tiltag, skal op til endelig 
godkendelse 
- Strategien er således derefter, at lave forskellige tiltag og handlinger indenfor udvalgte temaer. 
Herunder bevægelse og kost. 
Der må gerne stilles konkrete forslag til disse handlinger/mål - Hvad dette vil betyde for børnene i 
hverdagen? 
- udvalget arbejder videre - med skelnen/ideer til handlinger. 
- opsamling og inddragelse af det pædagogiske personale i.f.b.m. handlinger 
- Der er forskellige opfattelser af hvor konkret man skal beskrive handlinger. Vigtigt at understrege, 
at det pædagogiske personale skal gennemføre tingene i praksis. 
- Gentagelser fjernes. 
- Ansøge om eksterne midler. 
  
4) Høringssvar RULL – udkast fra ledelsen 
Ledelses udkast blev drøftet og godkendt til afsendelse. 
  
5) Sexualundervisning – Undervisningsmaterialer/kommunikation/Net-etik (udsat) 
 
 6) evt.  
 
Elev fra 3.b - ønsker skoleskabe - lockers 
 
 
 
         Med venlig hilsen                  Formandskabet og sekretæren 
 
 
 
 
 
 
 


