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Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer
Hermed referat af
Mødet onsdag d. 25. marts kl. 18.30 – 21.00
Dagsorden
Tilstede: HM, JJ, PS, MG, LA, PT, Christine, Thomas T, Heidi, Brian, Jeanett, Thomas S.
Afbud: Conny
Marianne kommer senere og orienterer om skolebestyrelsesvalg og økonomi.
Preben forlader mødet 19.55

b) Godkendelse af referat februar 2014
Referat godkendt
c) Orientering
Orienteringsmøde i går for forældre til kommende skolestartere. Tre klasser næste år. Større
ensretning i indskolingen for at styrke samarbejde på tværs af klasserne. D. 21. maj næste
orienteringsmøde, hvor vi kan være mere præcise på strukturen specifikt i børnehaveklasserne.
Proces omkring tiltag næste år i personalegruppen - vi er ved at "binde sløjfer" i forhold til kommende
skolereform.
Kvalitetssamtale 28.5 med områdechefen - bestyrelsesformand plejer at deltage. Lokaldistriktseminar
netop afholdt med god succes.
Helhedsplanen vedtaget i Trigeparken.
RULL-projektet - afgivet høringssvar. Vi forventer godkendelse af byrådet i maj. 12-13 millioner til
skolen. SFO og FU ind på skolen.
Musical den 3. April.
SFO - der arbejdes med Reform. Organisering, indhold, bemanding Foreløbig plan: en afd i Trige og
en i Spørring. Mere sammenhængende SFO - blanding af personale.
Fællesadministration med dagtilbud.
1) Kort orientering om kvalitetsrapporten – vi har kommenteret denne d. 23. marts
Sammenholdt med Brugertilfredsundersøgelsen udpeges fokusområder
på april mødet.
Orientering 15 min.
Christine og Preben har udvalgt nogle fokuspunkter fra brugertilfredshedsundersøgelsen, som er
klippet ind i bestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten.
Der udvælges fokuspunkter på konkrete tiltag, der skal arbejdes med i de næste to år.

Kommentarer: Andelen af tilfredse forældre i SFO i forhold til kommunen er lav. Karaktergennemsnit
i prøve fag er lav. Højt elevfravær
- sund skole vs. procentdel af overvægtige børn
Udearealer, lavestscorende elever, elevfravær, tilfredse SFO-forældre
2) Forældretilfredshedsundersøgelser 2013 (UV. og SFO)
Drøftelse 50 min.
Vi vil bede Preben og Connie lave indlæg på 5 min. (undervisningsdel)
Vi vil bede Per og Thomas T. lave indlæg på 5 min. (SFO del)
Ud fra spørgsmålene –
- Hvad gør dig nysgerrig i undersøgelsen?
- Hvad vil du gerne se positiv udvikling omkring?
Derefter drøftelse i bestyrelsen omkring udvælgelse af fokus punkter. Disse besluttes endeligt på april
mødet.
Oplæg fra SFO - PT og Thomas T: Børnenes trivsel. Tydelige forventninger til forældre.
Oplæg UV. - PS: Forventninger skole><forældre. Skolens statistikker i forhold til, at få vores unge
mennesker i ungdomsuddannelse er gode. Skolens evne til at tackle forskellighed, udfordre unge
menneskers kreativitet.
Gode tilbagemeldinger på kontakten til lærere/pædagoger og samarbejdet med skolen omkring det
enkelte barn.
Anbefalede indsatser/fokuspunkter: Forventninger, forskellighed, lavest scorende elevers
karaktergennemsnit ved afgangsprøver. Udearealer.
3) Skolebestyrelsesvalg – orientering ved Marianne Glad (- PS)

Drøftelse 30 min.

Ændringer af vedtægter. Skolebestyrelsen beslutter selv, hvordan bestyrelsen ser ud. (størrelse,
eksterne) Eksempelvis ungdomsklub, idrætsforening. De eksterne erstatter ikke nogen, men er oveni.
Alle er på valg til sommer. Som udgangspunkt er valgperioden 4 år. Man kan vælge at dele
valgperioden for en del af bestyrelsen. Dette for, at sikre kontinuitet i arbejdet.
Bestyrelsen beslutter sammensætning og valgprocedure (eksempelvis elektronisk eller valgmøde med
afstemning) Der er stadig SFO-forældreråd - endnu.
Skolen beslutter stadig valgfag - ministeriet påtænker retningslinjer på dette område. Skolerne
beslutter selv om UU skal konverteres til FU. B&U orienterer om principper for valgfag, UU,
skoledagens længde, valgprocedure, bestyrelsessammensætning. To principper skal være klar inden 1.
aug: Skolernes samarbejde med lokalsamfundet og elevernes mulighed for at læse sin UU et andet
sted. Materialet ligger på ww.aarhus.dk > borger > familie-børn og unge > skole 'Skolebestyrelsens
lokale rammer og muligheder' blev udleveret på mødet.
Bestyrelsesvalg og de to principper, der skal vedtages inden 1. august tages med på næste møde.

4) Skolens regnskab 2013 og budget 2014 – Marianne Glad
Skolens regnskab 2013
MG gennemgik kort regnskabet

Godkendelse 20 min.

Skolen overskud på 1.115.807,SFO overskud på 177.927,Budget 2014
Består af 7 måneder uden reform og 5 måneder med reform.
SFO'ens budget er lidt usikkert i forhold til den ubekendte faktor, der hedder elevudmeldelse Budget
godkendt HM vigtigt at få regnskab og budget ud på forhånd, så man kan forberede sig på det.
5) Evt.

10 min.

-Pædagogisk Udvalg har lavet udkast til net-etik på Bakkegårdskolen (udsendes som bilag til
behandling i april) – her drøftes også kommunikation og sexualundervisning
-Overordnet politik for sundhedspolitik – april møde. Formandskabet vil tage initaitiv til at der laves
en møderække til færdiggørelse af denne snarest muligt. (bilag: overordnet Sundhedspolitik til
godkendelse – april)
Med venlig hilsen

Formandskabet og sekretæren

