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Bestyrelsesmøde den 17. december 2015 
 
Tilstede: Brian, Helle, Carina, Lene A, Henrik, Birgitte, Marianne, Aksel, Torben, Hevi, Jesper, Lene L 
 
Afbud: Connie, Thomas S, Sima 
 
 
Referatet blev godkendt 
 
Nyt fra ledelsen  
Velkommen til Birgitte 

 
Jeanette, Carina og Torben kommer med et udkast til trivselshandleplan i løbet af foråret. Skolen skal være 
med i ”Trivselsprogrammet” – et norsk koncept, der bygger på at skabe gode aktiviteter i frikvartererne, der 
gerne skulle have positiv indvirken på elevernes trivsel. Sanne og Troels (AKT) er tovholdere. Der skal no-
mineres trivselsledere på 4.-8. klassetrin og trivselslederne kommer på kursus. Hver 3. uge laves der en 
aktivitetsplan for frikvartererne, så alle kan se, hvilke aktiviteter der udbydes i den næste periode. 

 
Ledelsen har taget hul på arbejdet med praksisnær ledelse. 
 
Marianne og Torben har været på ”toiletrunde” med elevrådsrepræsentanterne og arbejdet er i gang. 
 
Der har i dag været møde med repræsentanter fra bestyrelsen og SFO-forældrerådet for at få lavet en sam-
arbejdsaftale (lovpligtigt). Bestyrelsen laver principper, SFO-forældrerådet skal høres og have indflydelse på 
punkter, der vedrører SFO. To fællesmøder om året (september og marts). Forældrerådet deltager hvert 
andet år i bestyrelsesseminar. 
SFO-forældrerådet er utilfredse med ferielukningsprincippet, som er vedtaget i bestyrelsen, da Rådet ikke er 
blevet hørt. Det er aftalt med SFO-forældrerådet, at punktet tages op til 2. behandling på februarmødet. Und-
tagelsesvis bliver punktet både drøftet og vedtaget på mødet, så forældre kan nå at planlægge ferie i ordent-
lig tid.  
 
SFO: Det nye aktivitetskatalog er færdigt, og eleverne er ved at melde sig til. 
 
 
Kvalitetsrapport 
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Skolebestyrelsen, ledelsen og medarbejderne ønsker at arbejde for en højere trivsel. Elevernes 
oplevelse af egen trivsel ligger på det kommunale gennemsnit. Bakkegårdskolens resultat på 
en skala fra 1-5 for den samlede elevgruppe er Social trivsel 4,0 (Århus 4,1), Faglig trivsel 3,7 
(Århus 3,8), støtte og inspiration i undervisningen 3,3 (Århus 3,3), Ro og orden 3,7 (Århus 
3,7).    
 
Skolebestyrelsen konstaterer med tilfredshed at indsatsen for at hæve de faglige resultater er 
lykkedes. Vi har i det sidste år haft særligt fokus på at hæve de faglige resultater den fjerdedel 
af elever med den laveste score ved 9.-klassesprøven. Ved afgangsprøven efter 9. klasser er 
skolens samlede gennemsnit steget fra 5,8 i 2013 til 6,3 i 2015. Hvis man studerer tallene 
nærmere, kan man se, at både den dygtigste fjerdedel af eleverne og den lavest scorende 
fjerdedel er gået frem.  Der er rigtig flot.  
 
Andelen af elever fra Bakkegårdsskolen, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måne-
der efter 9. klasse er steget fra 76,5 til 90,0 % (i hele kommunen er tallet 86,3 %). For en 
skole, der ligger tæt på et udsat boligområde, er det et rigtig flot resultat. 
 
Vi ønsker at arbejde for en højere forældretilfredshed i SFO. 
 
Skolebestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at skolens samlede sygefravær ligger 40 % un-
der gennemsnittet for skolerne i Århus.   
 
 
Evt 
Vigtigt at nomineringerne i trivselsprogrammet er voksenstyret, så processen er tryg og rar. 
 
 
  

 


