
 
 
 

 
 

Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

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

                               
      04/07/2019 
   
Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer 
 
Referat af bestyrelsesmøde 
 

torsdag d. 24. april kl. 18.30 – 21.00 
 

Tilstede: Brian, Christine, JJ, PT, Jeanette, Thomas T, Heidi, Connie, Thomas Skogen (fra kl. 19.30) 
Fraværende: Preben, HM 

 
Referat 
 
b) Godkendelse af referat februar 2014  
Godkendt 
c) Orientering                 Orientering 20 min.      
 
Formand: Dialogmøde med bestyrelse og rådmand - 19. maj. Christine kan ikke. Thomas T. deltager 
muligvis. 
Ledelse: Orientering om hvor langt vi er med skolereformen. Kommende ansættelser, KOPRA. 
Skolereform: PS vil lave tiltag med morgenkaffe for forældrene for at informere om den kommende 
reform. De forældrevalgte melder tilbage, at der også er behov for skriftlig information snarest. 
 
LA/MG orienterede kort om ansættelsesprocedure. 
 
SFO: Peter fra SFO er udpeget til udviklingspuljen (nævnt efter aftale med Peter) 
april/maj lægges "bund" på multibanen. 
Grønlands tema er ved at afsluttes. Der er købt tre billeder af en grønlandsk kunstner  
Børneavis - udkommer to gange årligt. Der er nedsat en børneredaktion. Udkommer 1. gang 16. juni 
 
1) Brugertilfredshed og Kvalitetsrapport – udvælgelse af fokuspunkter til næste år.  
 Beslutning 20 min. 
Enighed om kun at vælge to for at få fuldt fokus i den næste periode. 
Der blev valgt: 

- Lave afgangskarakterer 
- Ude arealer 

 
2) Skolebestyrelsens årsberetning Drøftelse 15 min.  
 
Der er stemning for at gentage succesen med still billeder og speak. Det er dog vigtigt, at der kommer 
lidt mere tempo over speaket - Christine og Preben arbejder videre. 
 
3) Skolebestyrelsesvalg – Drøftelse 30 min. 
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MG anbefaler elektronisk afstemning - dette blev vedtaget. 
Forældre, der har svært ved at finde ud af det, kan få hjælp til elektronikken på kontoret. Der laves et 
skriv, der udleveres til de forældre, der ikke bruger Intra. Dette skriv udleveres af klasselærerne. 
Notatet beskriver kort, at man kan få hjælp til afstemningen på kontoret. 
 
Perioden ændres officielt til 4 år. 
Bestyrelsen vedtog forskudt valg, så der sikres kontinuitet i bestyrelsen. 
Der er enighed om ikke at inddrage eksterne partnere i første omgang, men at se reformen an i de 
første to år. 
Bestyrelsen anbefaler at der bliver ni forældrerepræsentanter, to elevrep. og to medarbejdere. 
 
Tidsplan: 
Valgmøde afløses af en skriftlig folder, der sendes med eleverne hjem. 
Der skal holdes et formøde for de opstillede kandidater, så de er bekendt med proceduren. 
Preben laver et udkast til tidsplan, der mailes til de forældrevalgte. Preben er tovholder på 
valgproceduren. 
 
4) Bakkegårdskolens Net-etik Beslutning 20 min. 
Pædagogisk Udvalg har lavet udkast. Bestyrelsen bedes tage stilling til om denne holdning og retning 
skal forfølges. 
Dette er et udkast, som lærere og pædagoger har udarbejdet og som menes kan praktiseres i 
hverdagen. Lærerne peger på, at forældreansvaret godt kunne være skarpere, hvilket bestyrelsen er 
enige i. 
"Digitale enheder" skal bruges konsekvent. 
Materialet skønnes for langt. 
Afsnittet om didaktik lixes ned. 
Forventninger til forældrene må gerne være skarpere. 
Der udtrykkes utilfredshed med kommunikationen i etikken. Vi parkerer diskussionen (tidsmangel) og 
tager den op til beslutning til næste møde. Inden da kan der indsendes konstruktive forslag til 
ændringer. 
Det er vigtigt at forholde sig til, at dette udkast kommer fra lærere og pædagoger og bygger på de 
muligheder, udfordringer og krav som de ser som vigtige for at få dagligdagen til at fungere og for at 
skabe læring indenfor dette felt for den enkelte elev. 
Ledelsen understreger, at det er vigtigt med en samlet netetik, så forældre ikke skal søge flere steder 
på hjemmesiden for at finde oplysninger om dette emne.   
 
 5) Overordnet politik for sundhedspolitik. (bilag: overordnet Sundhedspolitik til godkendelse ) 
Formandskabet vil tage initiativ til, at der laves en møderække til færdiggørelse af delpolitikker under 
denne snarest muligt.  Beslutning 15 min. 
 
Sundhedspolitikken vedtages 
 
6) Evt. 10 min. 
Formandskabet og sekretæren anbefaler et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde den 5. maj. Dette 
bifaldes. 
 
 
         Med venlig hilsen                  Formandskabet og sekretæren 


