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Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 28.02.15 
 
Tilstede: Connie, Jeanette, Henrik, Jesper, Hevi, Thomas T, Helle, Marianne, Torben og Lene 
Fraværende: Brian, Thomas S, Karina, Lene A, Per 
 
 
Punkt 1) 
Ledelsen: 
Nyansættelser i udskoling. Brian Flyvbjerg deltog fra bestyrelsen. Lara Krieg er ansat og skal indgå 
på 7. Årgang. Hun har flg. Linjefag: Dansk, kristendom, læsevejleder. 13 års erfaring fra Ellekær-
skolen, tidligere danselærer. 
Stine Mehlbye har søgt orlov i 1,5 år - hun har fået stilling i UVM. 
Maja Birk - 3 års erfaring - er blevet ansat i Stines stilling. Linjefag i dansk og engelsk. 
 
Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Maja og Lara. 
 
Desuden er Mette Nørregaard Rasmussen ansat i en tidsbegrænset stilling som støttepædagog i ind-
skolingen. Vi fik 107 ansøgere til denne 30 timers tidsbegrænsede stilling... Mette har tidligere ar-
bejdet 6 år i specialklasse på Mørke Skole. 
 
SFO:  
Kristian er stoppet, da han har fået nyt job som pædagogisk leder på en Silkeborgskole. Der er pt 
slået to pædagogstillinger op. Lene Anhøj er med i ansættelsesudvalget. 
 
 
Punkt 2) 
Afsluttende regnskab 2015 + status på budget 2015  
Bilag medsendes 
 
Regnskabet blev udleveret 
Undervisningsdelen har et afsluttende overskud på kr 206.000,- Budgetterne kan ændre sig løbende 
- hvilket også er sket i 2014 - i positiv retning 
 
SFO har et overskud på kr 85.813,- 
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Marianne udleverede et særskilt regnskab for kantinen. 
Kantinen har igennem mange år ligger med et underskud på ca kr 100.000,- Underskuddet er højere 
i år, da vi har været med i et økoprojekt, der har krævet flere mandetimer. Vi skal op på 60% øko, 
og vi er godt på vej. Råvarerne er dyrere, og det er sårbart at sætte priserne op. 
 
Budget 2015. 
SFO mister ca 1 mio kr i kommende budget pga Skolereformen. Skolerne er friholdt for besparelse i 
2015-16 grundet Skolereformen. Der skal efterfølgende spares 1% af budgettet. 1/2 % kan returne-
res, hvis der investeres i tidlig indsats (disse penge er bydækkende og kommer altså ikke nødven-
digvis tilbage til Bakkegårdsskolen, men tænkes som projekter, der kan ansøges midler til) 
 
Punkt 3) 
Principper 
Der skal laves nye principper for holddeling og understøttende undervisning. Vi har derfor brug for 
to arbejdsudvalg, der kan komme med et oplæg til den samlede bestyrelse. 
Holddeling (skal på aprilmødet): Connie, Henrik, Lene  
Understøttende undervisning (skal på maj-mødet): Det besluttes på marts-mødet, hvem der deltager 
i denne arbejdsgruppe. 
 
Punkt 4) 
Justeringer/ændringer til arbejdsgruppen, der har lavet udkast til princip for forældreansvar: 
Trafik skrives ind under punkt 6 
Evt henvisning til værdigrundlaget 
I punkt 6 og 7 ændres "elever" til "børn" 
Punkt 2 ændres til "At du og dit barn taler og..."  
 
Punkt 5) udsættes til næste møde 
 
 
Punkt 6) 
Evt.   
Hæfter om Skolebestyrelsens arbejde udleveredes.  
Torben orienterede om det forskningsresultat, der er kommet vedr Trigeparken, hvor der er stor ros 
til skolens indsats. 
 
 
 
Referent: Lene Lindblad 
 
 
 
 


