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Referat af skolebestyrelsesmøde den 6. februar 2017
Tilstede: Carina, Lene A, Jesper, Henrik, Morten, Torben, Birgitte, Hevi, Brian, Sima og Lene
Afbud: Marianne, Anders, Casper, Helle
Referent: Lene L
1. Godkendelse af referat
Referat fra 1/12 og 14/1 blev godkendt.
2. Nyt fra:
Skole:
 Dialogisk læsning er begyndt i børnehaverne – i år også med Lindegårdens deltagelse
 Vi har afholdt ungdomsvalg på Bakkegårdsskolen for 8.-9. årgang
 7. årgang har været på overnatning i Fuglsø – Temaer: medborgerskab, frivilligt arbejde
 8. årgang har været til SKILLs i Ålborg
 4.-5. årgang har været til teaterforestillinger i Gruppe 38
 Projekt READ på 0. og 2. årgang er sat i gang (læseprojekt)
 SoS-undervisning for de professionelle er i gang. Et særligt sprog, der er forskningsmæssigt belæg for booster kvaliteten af forældresamarbejdet
 PROM torsdag den 9. februar for 7.-9. årgang. 6. årgang er festarrangører.
 Ansættelser: Ny matematik- og idrætslærer ansat pr 1.3. Hun hedder Camilla Lyhne Sørensen.
Forældre:
 Super godt heldagsmøde i skolebestyrelsen den 14/1 – masser af energi og mange
gode spændende fremadrettede diskussioner. Lover godt for fremtiden.
Elever:
 Møde i PROM-udvalget er i fuld gang. Elevrådet har fået tilbud om at deltage i mødet
den 20. februar om Kulturfestivalen til maj.
 Multiidræt er blevet udbudt som gratis tilbud tirsdage eftermiddage i lige uger for 7.-9.
kl. Multiidræt starter tirsdag i uge 6. Ungestyret aktiviteter – fungerer som drop-in-aktivitet
3. Procesplan for arbejdet med værdigrundlaget
Procesplan blev præsenteret – det nye værdigrundlag skal ligge færdig inden sommer. Medarbejdere, elever og bestyrelse inddrages (se bilag)
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4. Folder – alle forældre
Der er sendt besked på intra, hvor de forældrevalgte opfordrer andre forældre til at komme
med input til en folder, der kan samles og bruges af alle forældre. Der er deadline den 15. februar. Torben sender oplægget videre til lærere og pædagoger, så vi får samlet flest mulige
gode idéer.
5. Forberedelse af fællesmøde med SFO-forældreråd
Børn & Unge har understreget, at det er vigtigt at undervisning og SFO har separate budgetter,
og at der er transparens. Dette overholder Bakkegårdsskolen. Torben har lavet et udkast til
princip for ’Budgetanvendelse SFO og undervisning’. Det foreslås, at der tilføjes ’… i Århus
Kommune’ i 3. sætning i princippet.
Under bullet 2 slettes ’tovoksentimer’, så der blot står ’understøttende undervisning’, så princippet ikke bliver afhængigt af ansøgning om nedsat timetal.
Princippet blev færdigbehandlet i bestyrelsen, men godkendes først til fællesmødet (bestyrelse
og SFO-forældreråd) i april.
Forslag om at lave et svar til Børn & Unge om forældrebetalt SFO. Morten udfærdiger et udkast
som behandles på næste møde.
Idéer til indhold på fællesmødet i april:
 Samarbejdet mellem de tre SFO’er på tværs.
 Idékatalog til forældrerådsinitiativer.
6. Forældretilfredshedsundersøgelse 2017
I 2015 tilføjede vi flg. spørgsmål:
Er du tilfreds med skolens evne til at gøre dit barn glad og tryg?
Hvor tilfreds er du med skolens indeklima?
Spørgsmål til 2017:
 Hvor tilfreds er du med skolens valg om at omlægge den understøttende undervisning
til tovoksentimer og dermed kortere skoledag?
 Er du tilfreds med skolens evne til at gøre dit barn glad og tryg?
 Hvor tilfreds er du med skolens evne til at understøtte venskaber og relationer på
tværs af klasserne på årgangen?
7. Orientering om RULL
Torben viste slides fra RULL-processen, så bestyrelsen fik indblik i, hvor langt vi er og hvilke
tanker, der er i gang
8. Eventuelt
Punkter til næste møde:
 Budget 2017
 Holddeling – nye principper
 Orientering om allergisk barn.
 Resultat fra elevtrivselsundersøgelsen
 Mortens udkast til evt. svar til B&U om forældrebetaling i SFO drøftes (Morten udfærdiger)
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