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Bestyrelsesmøde den 11. dec. 2014 
 
Tilstede: Brian, Thomas T, Lene A, JJ, HM, PT, Conny, Mia (elevrådsrep), Karina, TM, Hevi, Jea-
nette og Lene KL 
 
Afbud: Thomas S, Marianne, Helle  
Referent: Lene KL 
 
OBS – Ændringer i kalenderen: 
Dialogmødet med forældrene ændres til mandag den 2. februar – intet bestyrelsesmøde i januar 
Bestyrelsesseminar (med ordinært møde også) 27.-28. feb 
 
 
Ekstrapunkt sat ind (punkt 6) om fagligt løft. Punktet er ved en fejl ikke kommet med, men står i 
årshjulet.  
 
Kort orientering: 
 
Dialogmøde med rådmanden den 15. jan: Tidlig indsats og digitaliseret undervisning er to oplæg, 
der vil blive afholdt denne aften. SFO-forældrerådet deltager i stedet for ordinært møde. 
 
Ugenyt udsendes af ledelsen til medarbejderne hver fredag. Sendes også til bestyrelsen som info. 
 
APV'en netop udkommet - skal behandles i MED-udvalget. Generel tendens i kommunen, at der er 
tilbagegang, særligt pædagogerne er udfordret af Ny arbejdsaftale og Skolereform. 
 
 
 
Elevrådet og Skolereformen 
 
Kun afholdt et møde i efteråret. 
Talt om, hvordan man sikrer indflydelse, og hvem man skal gå til for at blive lyttet til. De store ele-
ver har travlt om eftermiddagen (idrætsakt, eftermiddagsjob). Eleverne mener ikke, der er bevægel-
se nok i løbet af skoledagen.  
 
Studietid 
Dag til dag lektier bliver generelt klaret i stu. Større opgaver klares derhjemme Mias klasse laver 
mest lektierne i klassen med deres egen lærer.  
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Understøttende uv 
Mia har oplevet følgende ting i understøttende undervisning: Besøg udefra, ekstradansk/mat, Ud-
dannelsesvejledning mv 
 
Mia har kun kunnet udtale sig på vegne af 9. årgang, da der ikke har været holdt Elevrådsmøde om 
Skolereformen endnu. 
 
Skolens ledelse vil rigtig gerne høre om elevernes oplevelse af længden af studietid og generel op-
levelse af de nye tiltag i forbindelse med Reform. 
I forbindelse med evalueringsprocessen blandt medarbejderne arbejdes der på en workshop for ele-
verne. 
 
Ledelsen starter en proces, hvor vi får evalueret om bevægelsesforpligtelsen bliver opfyldt. 
 
Bestyrelsen er rigtig glade for deltagelse af elevrådsrepræsentant (Mia) på mødet og opfordrer til 
deltagelse også på de kommende møder. 
 
 
 
Økonomi 
 
Det nye ventilationsanlæg i hal (december) og indskoling (sommerferien) er betalt af Bygningsafde-
lingen. 
 
Besparelse på 1% i 2017 og 2018. Skolerne er friholdt i 2016 pga Reform. 
 
RULL-projekt. Vi har fået besked om, at RULL-projektet på Bakkegårdsskolen forventes at blive 
fremskyndet ca 1/2 år. Der håbes på start efter sommerferien 2015, men vi er stadig afventende på 
konkret og forpligtende dato. 
 
 
 
Dialogmøde 
 
Conny og Torben havde lavet et forslag til invitation til dialogmødet med forældrene (bilag) Forslag 
om, at elevrådet også stiller med repræsentanter.  
Det juridiske skal være på plads omkring den åbne skole, inden dette debatteres med forældrene – 
vi afventer Børn og Unge. Så længe der er en lønnet medarbejder tilstede, er der dog ingen proble-
mer. 
 
Punkt C droppes, men kan bringes ind, hvis der er tid til overs ved bordene. 
Punkt A og B formuleres kortere og knap så "følelsesladet" 
Der udarbejdes nogle få ekstra spørgsmål som kan bringes i spil, hvis det er nødvendigt. 
 
 
Bestyrelsesseminar 
Første udkast til seminaret blev udleveret (bilag). 
 



Gode idéer til arbejdsformen modtages meget gerne. Cafémetoden, walk and talk er foreløbig 
nævnt. 
 
Dialogmødet med forældrene ændres til mandag den 2.2 Bestyrelsesseminar 27.-28. feb 
 
 
Fagligt løft oplæg ved Karina 
Karina fremlagde sine tanker om et fagligt løft af de 25%  lavestscorende elever på Bakkegårdssko-
len. Karina kan evt formidle hendes Powerpoint, hvis det ønskes. 
 
 
Julefrokost 
Tak til Brian for lækkert mad fra Lading Mejeri og god vin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


