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Referat af skolebestyrelsesmøde den 18.11.15
Tilstede: Torben, Henrik, Jesper, Helle, Brian, Lene A, Hevi, Sima (elev), Carina, Connie, Jeanette,
Lene L
Afbud: Marianne (syg), Thomas S
Referent: Lene
Referat godkendt.
Nyt fra ledelsen:
Infomøde for forældre til kommende skolestartere torsdag den 19.11..
Torben har været i Spørring Børnehus for at fortælle om skolen – positvt møde
Torben er færdig med feedbacksamtaler for alle lærerteams om læringsmålstyrede forløb
Kvalitetsrapport – nøgletal indberettes i øjeblikket. Bestyrelsen skal udtale sig om kvalitetsrapporten på næste bestyrelsesmøde.
Den 3. februar er der kvalitetssamtale med områdechef. Brian er indbudt som formand for skolebestyrelsen.
Birgitte – ny indskolingsleder – starter 1. december. Torben har lavet en opstartsplan for Birgitte, så
hun bliver præsenteret for forskellige nøglepersoner internt og eksternt
Vi afventer med spænding den endelige udmøntning af de varslede besparelser. Alt tyder på ”grønthøstermetoden”.
Torben har indkaldt til fællesmøde mellem skolebestyrelse og SFO forældreråd den 17.12. De indbudte er skolens bestyrelsesformand og næstformand og SFO’ens forældrerådsformand og næstformand, samt Torben. Mødet ligger umiddelbart inden næste bestyrelsesmøde.
Fremefter skal der være to årlige fællesmøder mellem bestyrelse og forældreråd.
SFO:
I gang med at lave aktivitetskataloget, der skal træde i kraft efter jul. Der bliver tre aktivitetsperioder.
Elevråd:
Lisbeth og Sima har skrevet en artikel om toiletforholdene på Bakkegårdsskolen og fremviser billeder. Toiletterne trænger til renovering. Bygningsafdelingen skal kontaktes. Lavpraktisk skal låse,
sæbe og sprækker ordnes. Sima, Aksel, Marianne og Torben går en toilettur og får lavet en prioriteringsliste. Toiletterne i indskoling og idræt inddrages også.
Sima sender artikel og billeder til Lene.

Bring Your Own Device
Er et princip som Århus Kommune bekender sig til. Det betyder – kort fortalt – at de elever, der kan
medbringe deres egen Device skal understøttes med lockers og opladningsstationer. Skolen skal
stille computere til rådighed for de elever, der ikke selv har mulighed for at medbringe.
Der skal udarbejdes en strategi for dette på skolen, hvilket skolens ledelse vil arbejde videre med.
Vi har så småt taget hul på det og prioriterer at indkøbe lockers med opladningsstationer til i første
omgang 8. og 9. årgang. Desuden indkøbes 2x sikringsvogne med CromeBooks. CromeBooks er
fremtidens indkøb, da de koster ca halvdelen af, hvad en almindelig bærbar computer koster.
CromeBooks er driftsikre og hurtige.
Gysergang
Brian har haft to forældrehenvendelser efter gysergangen. Deres børn har grædt efter oplevelsen.
Brian har været i kontakt med Forældre og Samfund og vil gå videre med sagen til Kommunalbestyrelsen som privatperson for at få gysergangen aflyst, hvis bestyrelsen ikke bakker op om dette og
skolens ledelse ikke handler. Brian anerkender bestyrelsens beslutning, men vil handle som privatperson.
Ledelsen taler med involverede lærere for at få skabt en anden tradition.
Trivselsundersøgelse
For første gang har UVM lavet en trivselsundersøgelse, hvor skoler på tværs af landet kan sammenlignes. Der undersøger både faglig og social trivsel. Billedet er, at forældreindkomst og beliggenhed
har stor indflydelse på resultaterne. Bakkegårdsskolens resultater er ikke prangende. Vi kan pt ikke
få adgang til tallene, så vi kan se hvordan den enkelte årgang har svaret, hvilket vil være brugbart i
forhold til at bearbejde tallene. Der er enighed om, at vi skal kunne forbedre tallene.
Torben, Carina og Jeanette kommer med et oplæg til en trivselspolitik, som skal behandles på vores
heldagsmøde. Trivselsundersøgelsen vil også blive drøftet på heldagsmødet.
Dialogmøde med forældre
Forslag og oplæg ”Mig og min smarte telefon” (et købt foredrag) og drøftelse bagefter.
Vedtagne principper
Principperne, der blev justeret ved sidste møde blev hermed vedtaget:
Køleskabe
Cykler

