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Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

Tlf. 87 136300 
 bak@mbu.aarhus.dk 

 
Trige den 21. oktober 2015 

 
 
 
Bestyrelsesmøde den 20.10.15 
 
Tilstede: Connie, Brian, Hevi, Jesper, Axel (elevrep.), Henrik, Helle, Torben, Marianne og Lene L 
Fraværende: Carina, Jeanette, Lene A, Thomas S 
 
 
Referatet fra sidst blev godkendt 
 
Nyt fra ledelsen: 
Birgitte Kjærsgaard er ansat som ny pædagogisk leder pr 01.12.15 på Bakkegårdsskolen. Birgitte 
skal være leder for indskoling og SFO. 
 
Skolebestyrelsernes dag og rådmandens dialogmøde er slået sammen til et fælles arrangement tors-
dag den 29.10 kl 19.00-21.30. Hvis nogle de forældrevalgte ønsker at deltage, skal de give besked 
til Torben hurtigst muligt. 
 
Torben sidder i et selvbestaltet udvalg sammen med Peter Viuff (præst) og Helle Lykke (Helheds-
planen), som vil forsøge at trække tråde fra Kulturby 2017 til Trige. Udvalget er i sin spæde start og 
er pt på brainstormingsniveau: Idéer kunne være træskulpturer, Marguriterute rundt i Trige, Stort 
morgenmadsbord… 
 
SFO: 
Per Tjerrild er stoppet og Jytte Fredholm er konstitueret som SFO-leder indtil Birgitte tiltræder. 
 
Elevrådet: 
Esbern hyldkrog er valgt til Unge-/Byrådet for Bakkegårdsskolen. 
Elevrådet har afholdt indvielse af kunsttræet med konkurrence og taler. 
 
Formanden:  
Indbydelse til Fællesrådsmøde. Torben og Brian deltager. Forslag om at bringe et punkt til dagsor-
denen, der handler om muligheden for at få etableret en skaterbane i området. 
 
Princip om cykling: 
Princippet fastholdes. Dog tilføjes at arrangementer, hvor skolens medarbejdere deltager, skal børn 
bære cykelhjelm 
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Princip om køleskab: 
Ansvaret og rengøringen af køleskabet ændres til forældrenes ansvar. 
 
 
Trivselshandleplan og antimobbestrategi: 
Torben præsenterede ”Ny viden om mobning” fra Århus Kommune, baseret på hjerneforskning. 
Carina, Jeanette og Torben kommer med et bud på trivselshandleplan/antimobbestrategi. 
 
 
Målstyret undervisning 
Lene viste eksempler på målstyret undervisning fra undervisningen på Bakkegårdsskolen. 
 
 
Rusmidler - den undervisningsmæssige tilgang 
Der undervises i rusmidler i den almindelige daglige undervisning. Ungecenteret og SSP råder til 
ikke at lave ekstraordinært projekt om rusmidler, mens der evt. er en konflikt, der er opblusset (a la 
den situation vi havde for et års tid siden) 
Skolen har et princip om alkohol/rusmidler, der skal revideres på et af de kommende skolebestyrel-
sesmøder. 
 
 
Høringssvar til erhvervsrettede 10. klasser 
Det blev besluttet ikke at sende høringssvar om de erhvervsrettede 10. klasser. 
 
 
Høringssvar til ny plan for Fritids- og Ungdomsskoleområdet 
Det blev besluttet ikke at sende høringssvar om planen for Fritids- og Ungdomsskoleområdet. 
 
Evt  
Connie har fået en forespørgsel om en evt barnevognsrampe ved SFO’ens bagside (ved stien). Det 
anbefales at gå udenom via stisystemet til SFO’ens hovedindgang. MG taler med bygningsafdelin-
gen næste gang de er på skolen (en gang årligt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


