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Referat af fællesmøde for
Skolebestyrelse og SFO-forældreråd
26. april 2017
Tilstede: Lene A, Marianne, Kasper, Anders, Morten, Henrik M, Jesper, Birgitte, Torben, Jytte, Thomas
Simon, Connie, Sima, Houma.
Afbud fra: Lene L, Brian, Hevi, Carina, Helle, Louise G, Louise S, Line, Anja
1. Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever
Torben:
Overlevering med børnehaverne: to klasser med hver 20 børn
Klar til 9. klasses skriftlige prøver i næste uge.
Fagfordelingen er skudt i gang.
Kulturfestival torsdag i uge 20. i den forbindelse arbejder skolen med projektuge om sprog og
kultur.
Ledelse og MED-udvalg har fokus på handleplan til, hvordan vi inkluderer udfordrede børn. ”Klar
tolerance revideres i den forbindelse.
Lene A har deltaget i skolebestyrelsernes dag, hvor samskabelse var på programmet: Projekter,
hvor forældrene bliver inddraget aktivt rykker. Det gør alm. Information ikke.
Materialet kan tilgås ved flg. Link i mail fra Lene.
Connie: har deltaget i repræsentantskabsmøde i Trige. Nyt møde 30 maj. Connie deltager.
Connie modtager gerne indspark eller forslag til debatoplæg til mødet
Elevrådet: Udskolingen har afholdt en Logokonkurrence til tegning til skaterbane.
2. 1. behandling af værdigrundlag
Fremlæggelse af arbejdsgruppens forslag dvs. produktet fra den store værdi-aften 23. marts
(bilag 1)
Drøftelse inden 2. behandling og vedtagelse den 1. juni.
På baggrund af stormøde mellem personale, elever og bestyrelse fremkom 140 post-it sedler med
værdiord. En arbejdsgruppe har i flere omgange bearbejdet materialet og er endt på 4
overordnede værdier.
Bestyrelsen kom med input til det fremtidige arbejde:
Nogen, der ikke har været med til at udarbejde værdigrundlaget, kan evt. læse det og vurdere, om
det give mening, når man ikke har in-side tilgang.
Der er enighed om at traditionerne har en plads i værdigrundlaget.

Værdigrundlaget indrammer en retning både om, hvad skolen giver, men også hvad der forventes
af elever og forældre.
Mangler måske stadig nogle fortællinger om, hvorfor man som forældre skal vælge lige netop
Bakkegårdsskolen. Noget vi gerne vil være unikke på, som vi tilbyder, som andre skoler måske
ikke gør. (ex. Digital læring, sproglinjer, nye fag). Det blev også foreslået, at vi kan lancere os som
en traditionel folkeskole (gode traditioner, klassens som trygge base, dannelse ved at indgå i
fællesskaber der er mangfoldige – her møder du folk fra hele samfundet).
3. Aktiviteter i SFO
Forslag om at ikke-sfo børn kan deltage i traditioner og aktiviteter i sfo.
Fastelavn er eksempelvis en aktivitet, mange gerne vil være med til.
Men ikke-sfo børn er ikke forsikrede, og personalet kender ikke nødvendigvis børnene. Det er
vanskeligt at imødekomme forslaget. De særlige sfo-aktiviteter skal desuden være med til at
fastholde og tiltrække medlemmer.
Det foreslås, at der laves besøgsdage et par gange i løbet af året for at få nogle af de børn tilbage,
som måske -da skoledagen var længere, blev ud.
Måske fylder de faste katalogaktiviteter for meget for nogle børn.
4. Eventuelt – 10 min
Der er generalforsamling 16/5 2017 i FSAA på Dokk-1
Flere Spørring forældre udtrykker frustration om, at der i ferierne først er åbent fra kl. 10.00
klubben i Trige, og at klubben i ferierne kun har åbent et sted; i enten Trige eller Lisbjerg.
Klubben er ikke under skolens ledelse, men skolen vil gerne indgå i et samarbejde med klubben
om morgenåbent i SFO, hvis klubben kan afse personaleressourcer til dette. Skoleledelsen
kontakter klubledelsen.
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1. Godkendelse af referat
Referat godkendt
2. Principper for holddeling behandling og vedtagelse (bilag 2)
2.behandling af princippet. Understøtter flere punkter i værdigrundlaget.
Princippet blev vedtaget.
3. Forlængelse af ordning med nedsat undervisningstid
Bestyrelsen skal tage stilling til, om de kan bakke op om en forlængelse af ordningen med
kortere skoledage og flere tovoksentimer (bilag 3)
Bestyrelsen bakker op om at forlænge ordningen med kortere skoledage.
Der bør være en bedre balance og større ensartethed omkring forventninger til børn og forældre
vedr. lektier.

4. Status – folder om samskabelse
Arbejdet har ligget stille. Der bliver arbejdet på det, så der ligger noget klar til 1. skoledag i det
nye skoleår 2017. Ledelsen sender oplysning til Anders om bookning af lokaler – hvilke og
hvordan man gør. Anders indkalder til møde om folderen.
5. Orientering om elev (lukket punkt)
-6. Eventuelt – 10 min
-Punkter til kommende møder: Værdigrundlag vedtagelse – folder om samskabelse – konstituering
til august – oplæg fra Carina om evt. princip for sundheds- og seksualoplysning

