Bjørnshøjvej 1
8380 Trige
Tlf. 87 136300
bak@mbu.aarhus.dk
Trige den 24.08.15
Referat af bestyrelsesmødet den 20. august 2015
Tilstede:
Lene A, Jeanette, Karina, Hevi, Brian, Thomas T, Jesper, Henrik, Sima, (elevrådsrep), Aksel (elevrådsrep), Marianne, Torben og Lene L
Fraværende:
Helle, Thomas S og Conny
Referent: Lene L
1. Referatet blev godkendt
2. Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever
- Der er en ny ledelsesstruktur på vej. Dette betyder, at der skal ansættes en pædagogisk leder
for indskolingen (0.-4.+ SFO), at Lene bliver pædagogisk leder for udskolingen (5.-9. kl) og
at Per T bliver afdelingsleder for SFO’en.
- Skolen indledte det nye skoleår med et internat i Ebeltoft med lærere, SFO- og klubpædagoger. Indholdet var trivsel (besøg af DCUM), målstyret undervisning, igangsættelse af fagteam, teambuilding og forventningsafstemning i teamene.
- Der vil i år være et særligt fokus på at komme godt i gang med de nye Forenklede Fælles
Mål (FFM) og målstyret undervisning
- SFO: Kommet godt i gang efter sommerferien. To pædagoger på KOPRA (videreuddannelse) i understøttende undervisning
- Elevråd: Har afholdt et møde med Sanne Folkman, som er elevrådskoordinator. Har ikke fået valgt skolebestyrelseskandidater endnu – måske kommer det til at gå på skift.
- Medarbejdere: Målstyret undervisning fylder rigtig meget og tager tid.
3. Elevråd
Elevrådet vil gerne fastholde traditionen med PROM-night for 7.-9. klasse (6. klasse står for
alt det praktiske).
5. klasserne er klemte i frikvartererne. De skal være ude, men har ikke nogle steder at være.
Lene tager det med i PU og hjælper med en løsning.
Skaterne mangler et sted at være.
Elevrådet vil gerne have en Fodbold- og høvdingeturnering i vintersæsonen. Elevrådet arbejder videre med dette sammen med Sanne.

Gardinerne på 300-gangen er ikke ret gode til mørklægning i forbindelse med filmvisning i
klasserne.
I grønnegården mellem 200- og 300-gangen opsættes snarest et udendørs bordtennisbord (er
indkøbt)
4. Lektiehjælp på Bakkegårdsskolen
På baggrund af det input som ledelsen fik på elevworkshoppen og fra evalueringsmøderne er
lektietiden ændret. Det betyder, at 7.-9. klassetrin i år har 2 x 60 min studietid på samme tid,
så man kan udnytte, at der er forskellige faglærere til rådighed. Der skal arbejdes på en model for, hvordan dette kan udnyttes, da vi ikke tænker, at ”frit valg på alle hylder” er løsningen for den gode udnyttelse af tiden.
5.-6. klassetrin har egne lærere i studietiden
En del lektie bør kunne nås heroppe (dag-til-dag-lektier), men det må forventes, at der også
skal arbejdes derhjemme – særligt omkring afleveringsopgaver, romanlæsning mv.
7.-9. klassetrin har bevægelsesbånd på skemaet, så vi sikrer, at de får det bevægelsestid de
skal have
Den nye lovgivning, der trådte i kraft fra dette skoleår, betyder, at lektietid nu er obligatorisk
og ikke nødvendigvis skal ligge i ydertimerne.
UUV og studietid tænkes nu under et, så der er blevet større lokal frihed til at beslutte sammensætningen og mængden af henholdsvis UUV og studietid.
Det blev drøftet, hvordan man kunne arbejde med studieteknik og få skabt en progression
mod mere selvstændige studier.
I læsebåndet arbejdes der bl.a. med studie- og læseteknikker
Elevrådsperæsentanterne siger: Læsebåndet fungerer rigtig godt. Studietiden foregår mest i
klassen. Der er hjælp at hente fra en voksen, hvis man har brug for det. Sommetider er der
for mange lektier derhjemme efter en lang dag.
5. Årshjul
Vi har nedtonet punkter, der vedrører økonomi efter ønske fra bestyrelsen. Der er lavet plads
til at der kan komme punkter til løbende. Seminaret koges ned til en dag, da mange alligevel
ikke har deltaget med overnatning. Seminaret bliver lørdag den 30. jan 2016. Seminaret afholdes på skolen og vi afslutter med fællesspisning på restaurant om aftenen.
6. Princip for sampasning i SFO
”Det er hverken økonomisk eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt….” omformuleres til en mere positiv sætning.
Følgende passage fjernes: ”Skolebestyrelsen ønsker, at færrest mulige børn skal transporteres med bil og bus”.
7. Målstyret undervisning
Lene L holdt et kort oplæg om målstyret undervisning og arbejdet med dette på Bakkegårdsskolen. (se vedlagte PP).

Man kan endvidere Google Målstyret undervisning og Filmkompagniet, hvor der ligger nogle små korte eksemplariske videosekvenser, som kan give et billede på, hvad det er for noget.
8. Ansættelser
Ansættelsessamtaler - lærer i indskolingen – afholdes den 26. august. Karina deltager fra bestyrelsen.
Ansættelse af pædagogisk leder – Brian og Lene A deltager fra bestyrelsen.
9. Evt.
Tillægsspørgsmål til den kommende Forældretilfredshedsundersøgelse: Er dit barn glad,
når han/hun kommer fra skole?. Spørgsmål om indeklima
Bestyrelsen vil indsende en klage til kommunen, over deres beslutning om ikke at levere nyt
ventilationssystem i indskoling, som tidligere lovet. Jeanette og Torben udfærdiger klagen.
Valg til SFO-forældreråd. Hvem indkalder? TM undersøger og vender tilbage.
Der foreligger en samarbejdsaftale mellem Skolebestyrelser og SFO-forældreråd om, at der
skal være to årlige fællesmøder. Vi skal have drøftet, hvordan vi gør dette, så det giver bedst
mening for alle. Det er ikke nødvendigvis alle medlemmer, der skal deltage. Torben er tovholder.

