Bjørnshøjvej 1
8380 Trige
Tlf. 87 136300
bak@mbu.aarhus.dk
Bestyrelsesmøde den 28. april 2015

Trige den 4. maj 2015

Tilstede: Karina, Per T, Thomas T, Jesper, Henrik, Brian Jeanette, Marianne, Lene A, Torben og
Lene L
Afbud: Connie, Helle, Thomas S, Hevi,
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt
2. Nyt fra
ledelsen:
Trige Børne- og ungdomskulturfestival 21. Maj. Lederråd er oprettet i Trige. Målet er det tætte lokalsamarbejde, som igennem mange år allerede har kendetegnet Trigeområdet. Samarbejdet er nu
blevet et krav.
Fagfordeling er startet i går og slutter med et fagfordelingsmøde den 11. maj.
Haydar Özdemir vender tilbage til august efter et års orlov.
Valgfag er udbudt i samarbejde med Ung i Århus. Der er i dag sendt et flot katalog ud med 14 forskellige fag, der både kan læses på Bakkegårdsskolen og på andre skoler i nærheden.
Udtræk til eksamen blev offentliggjort i fredags
SFO:
Vi har besluttet at indføre klassepædagoger, så der er sammenhæng mellem de pædagoger man møder i skolen og i SFO'en Arbejder med aktivitetskataloget På forsøgsbasis tilbydes aften-SFO for 3.4. klasser en gang om ugen for at forsøge at fastholde og få genindmeldelser fra denne elevgruppe.
Medarbejder repræsentant (Møller):
Møde om målstyret undervisning med Claus Picard er afholdt. Det følges op af to kommende arrangementer den 1. juni og i uge 27.
Formand (Brian):
Indbydelse til FFSA-generalforsamling den 16. juni fra kl 19-21.30 på Engdalsskolen. Brian kan
ikke. Jeanette og Lene A overvejer at deltage.
Jeanette og Hevi har været til møde i Skole og forældre og fået en masse viden og idéer til understøttende undervisning og den åbne skole. Jeanette har rost skolens ledelse for hele processen omkring inddragelse og evaluering af Skolereform.
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3. Konklusioner på oplægget fra Forældre & Skole - god praksis om bestyrelsesmøder.
Highlights:
Bestyrelsen laver principper
Bestyrelsen følger skolens økonomi og godkender budgetter.
Bestyrelsen kan være med til at prioritere investeringer
Vigtigt at bestyrelsen holder sig til det generelle.
Meget vigtigt at bestyrelsen ikke sagsbehandler.
Hvis man får henvendelser fra forældre, skal man henvise først til den pågældende lærer/pædagog
alternativt skolens ledelse.
Mange punkter til bestyrelsesmøderne er givet på forhånd og er indskrevet i årshjulet før skoleårets
start. Bestyrelsen har godkendt årshjulet.
Jeanette savner retningslinjer for, hvordan man kan komme med punkter til dagsordenen og efterspørger holdninger til om de forældrevalgte ønsker formøder inden bestyrelsesmøder.
Evt punkter som de forældrevalgte ønsker på dagsorden skal sendes til skoleleder eller bestyrelsesformand senest 14 dage før kommende bestyrelsesmøde. Man kan ikke forvente, at et givent punkt
nødvendigvis kan blive behandlet på kommende bestyrelsesmøde af respekt for årshjul og "skalopgaver".
Det er vigtigt, at et punkt får en kort beskrivelse med, så det er muligt at forberede sig.
Det er vigtigt, at bilag sendes med dagsorden ud for at kvalificere drøftelser og beslutninger Den,
der indstiller et punkt, indleder punktet med et kort oplæg inden drøftelsen.
Det blev besluttet, at der ikke ønskes formøder.
Det overvejes på næste møde om de tidligere temadrøftelser skal genoptages i næste årshjul.
4. Princip om lejrskoler
Bilag med nye beregninger er udsendt
Hvis familier har svært ved at rejse pengene, understøtter skolen, så vi sikrer at alle børn har mulighed for at deltage. Dette går vi meget stille med, dels for ikke at udstille det enkelte barn/familie og
dels, fordi det kun er en mulighed i helt særlige tilfælde.
Princippet blev godkendt af en enig bestyrelse
5. Princip om holddeling på Bakkegårdsskolen - udkast
Udkastet blev udleveret på mødet. Princippet blev drøftet og bestyrelsen kom med kommentarer,
ændringsforslag og justeringer. Princippet tages med af arbejdsgruppen, renskrives og godkendes på
næste møde.
6. Princip om understøttende undervisning
Princippet skal udarbejdes inden sommerferien. Inden næste møde skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan komme med et oplæg til majmødet, så princippet kan blive vedtaget på junimødet.
Arbejdsgruppen: Jeanette, Per og Torben
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7. Årsberetning.
Punkter, som tages med i årsberetningen:
- Proces med at ansætte ny leder
- År 1 med reformen og de beslutninger vi har lavet i forhold til det kommende år
- Lidt om de nye principper som bestyrelsen har arbejdet med i år
- Lidt om den nye retningslinjer for sociale medie
- Aktivitetskatalog i SFO og aftenåbent
- Sampasning i SFO
- Multibanen
Form: Der skal ligge en årsberetning på skrift. Derudover speakes i kombination med stilbilleder og
enkelte videosekvenser
8. Sampasning i SFO i ferier
Svært at holde to afdelinger åbne, da der er for lidt personale. Det har i tidligere år betydet, at der
har måttet tilkøbes vikarer for at skabe en forsvarlig dækning. Det er blevet langt sværere i år med
færre personaler og færre børn.
Per anbefaler, at sampasning (kun én afdeling åben) udvides fra 2 uger til 4 uger i sommerferien
2015.
Det anbefales at skele til Dagtilbuddets formuleringer i forhold til feriepasning, så det er tydeligt, at
der er tale om nødpasning, men det er samtidig også vigtigt, at det står klart, at der ER et pasningstilbud.
Sampasning i 4 uger i sommerferien blev vedtaget. Dette skal meldes ud til forældrene allerede nu.
Det besluttes desuden, at der skal laves et princip om sampasning. Dette tages med på et snarligt
kommende møde.
9. Høringssvar til kommunen vedr. effektiviseringer
Torben har udfærdiget et kort høringssvar til kommunen.
Høringssvaret sendes til kommunen.
10. Evt
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