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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 27. August fra kl. 18.30-21.00 
 
Tilstede: Carina, Connie, Thomas S, Helle, Brian, Hevi, Lene A, Jeanette, Jesper, Henrik, Marianne 
og Lene L 
 
Afbud: Thomas T og Per T 
Referent: Lene 
 
Konstituering 
Skolebestyrelsen konstituerede sig og Connie Storm blev enstemmigt valgt til bestyrelsens formand. 
Brian Flyvbjerg blev valgt til næstformand. 
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer blev orienteret om tavshedspligt og underskrev erklæ-
ringen om dette. 
De nye medlemmer fik udleveret bestyrelsesmappen med forretningsorden og hæftet ’bestyrelse – 
hvorfor og hvordan’ 
 
 
Nyt fra formanden, ledelsen, Pæd. Råd, SFO og elevrådet 
Fra ledelsen:  

• Der har været ro i sommerferien i Trige. Skolen har i tæt samarbejde med FU igangsat akti-
viteter for de unge i sommerferien med god succes. 

• Lærere og pædagoger har været på internat tors-fredag i uge 32. Fokus var på Skolerefor-
mens nye elementer. Pædagogernes deltagelse kunne lade sig gøre, da Dagtilbuddet med 
stor velvillighed trådte til og hjalp med at få passet børn i SFO torsdag eftermiddag og hele 
fredag. 

• Der har her sidst på sommerferien været meget fokus på om skolerne overholdt loven mht 
lektiehjælp sidst på dagen. På Bakkegårdsskolen er studietiden (lektiehjælp) placeret sidst 
på dagen som loven foreskriver. Vi har pt enkelte skriftlige aftaler med forældre til udsko-
lingselever, der har ønsket, at deres børn er trådt ud af studietiden i et begrænset tidsrum 
for at nå fritidsaktiviteter andre steder i byen. 

• Bestyrelsesmødet i september er flyttet til den 29., da den 26. Er optaget af anden ansættel-
sessamtale til skolelederposten 

• Til mødet den 29. september kommer Lisbeth Løwenstein (områdechef) og orienterer besty-
relsen om ansættelsesudvalgets kandidat til skolelederposten. Det er muligt for bestyrelsen 
at stille spørgsmål og komme med en udtalelse ang. dette på mødet. 

• Der er nu indkøbt SmartBoards til de sidste klasselokaler i indskolingen 
• Vi har pt opslået en midlertidig pædagog/medhjælperstilling til at støtte op omkring børn i 

indskolingen 

mailto:bak@mbu.aarhus.dk
mailto:bak@mbu.aarhus.dk


• Vi får desværre ikke indsendt høringssvar vedr. de varslede besvarelser. I skiftet på skolele-
derposten (Preben og Marianne) er materialet ikke tilgået Marianne før på dagen for afle-
vering af et evt høringssvar. 

• Vi har investeret i materialet ’Leg på streg’, så vi kan få streget op til leg og spil i skolegår-
den.  

 
Fra SFO: 

• Pædagogerne er med reformen mere med i undervisningen. 
• Reformen generelt har været og er et stort tema for SFO’ens personale.  
• Investeret i Tabulex. Dette er der informationsmøde om i næste uge. Der skal skrives tydeli-

gere ud til forældrene, hvad Tabulex kan og hvorfor det giver god mening at møde op til in-
fomødet. 

• I forhold til de netop igangsatte aktiviteter er SFO’en blevet udfordret af buskapaciteten, 
når børnene skal fragtes mellem Trige og Spørring. Der arbejdes på løsninger. 

 
Der har ikke været afholdt Pædagogisk Råd. Elevrådet har ikke valgt repræsentanter endnu. 
 
Orientering om året og temaer 
Årshjulet er udleveret og der blev drøftet hvilke temaer, der skal på. Der var enighed om at give 
plads til at den nye skoleleder også kan sætte sit aftryk på bestyrelsens arbejde, hvorfor der kun er 
fordelt temaer indtil jul. 
 29. sep: Tema – Skolelederansættelse (Lisbeth Løwenstein) 
 27. okt: Tema – Udearealer. Oplæg: Connie 
25. nov: Tema – Lejrskoler. Oplæg: Jeanette. MG: rammer og økonomi pt. 
11. dec: Tema – Karakterer – løft af fagligt niveau. Oplæg Thomas S og Carina 
 
Der skal i dette skoleår laves principper for understøttende undervisning, holddannelser og elevers 
evt udtræden af understøttende undervisning til fordel for idræt-/musikskoler andet steds.  
 
 
Forældrearrangement den 6. november 
Den 6. november har vi booket Jens Winther med foredraget ’Hjælp, jeg har en teenager i huset’ 
Arrangementet overgår til et bestyrelsesarrangement. Der inviteres til kl 18.30, hvor bestyrelsen 
har 30 minutter til at præsentere sig selv og fortælle om skolebestyrelsesarbejdet. JJ tager kontakt 
til Støtteforeningen for at høre om de vil sælge kaffe og kage denne aften. 
 
 
Evt. 
LA og MG laver et udkast til plan over bestyrelsens fordeling på skolens klasser (kontaktperson).  
 
Bestyrelsen skal beslutte, om fridagen 1. maj skal fastholdes og hvornår sommerferien skal slutte. 
Dette tages på som punkt i løbet af efteråret (MG) 
 
Ønske om at få en konsulent fra Skole & samfund ud at fortælle om bestyrelsesarbejde. Preben har 
en mail om dette. MG kontakter PS ellers tager skolen kontakt til foreningen hurtigst muligt for at 
få det iværksat på et af de første møder. 
 
Vi fastholder, at der ikke er temadebat og beslutning på samme møde. 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


