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Referat af bestyrelsesmøde den 31. maj 2017
Tilstede: Carina, Connie, Anders, Morten, Brian, Helle, Lene A, Henrik, Jesper, Birgitte, Torben,
Sima og Lene L
Fraværende: Marianne, Kasper, Houda og Hevi
1.

18:30

Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min
Referatet blev godkendt

2.

18:35

Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 10 min
Nyt fra ledelsen:
TM har talt med Kirsten fra klubben ang. kommende 4. og 5. klasses klubtilbud i sommerferien. TM har inviteret klubben til at sende en medarbejder med ind i SFO i de to ferieuger.
De kan ikke åbne klubben tidligere end udmeldt grundet klubbens begrænsede ressourcer.
Problemstillingen tages med på Dialogmøde med rådmanden.
Gysergangen vender tilbage til kælderen på skolen, men uden for skoletiden. Gysergangen
bliver fremover lavet i Klubregi med Charlotte som tovholder.
Fagfordelingen er ved at være færdig og skemalægningen påbegyndes inden længe.
Der skal ansættes ny lærer, da Sara Jønsson, der har haft orlov fra Bakkegårdsskolen i to
år, ikke vender tilbage. Ansættelsessamtaler mandag den 19.6. Carina kan deltage i samtalerne fra klokken 15.00.
Dimission onsdag den 21. juni. 8. klasserne laver, traditionen tro, en let anretning til arrangementet. Fra bestyrelsen deltager Carina og siger en lille tak fra bestyrelsen.
Nyt fra SFO:
To nye studerende fra 1. juni. Udover det skal der ansættes en uddannet pædagog. Thomas
fra SFO-forældrerådet deltager i samtalerne.
Nyt fra forældre:
Connie deltog i Fællesrådsmøde i går. Mange frustrationer over at Trige Søndergårds eksistensgrundlag er truet grundet klubbens flytning til skolens matrikel og dagplejens udflytning.
Lene A er trådt ind i SFAA’s bestyrelse. Tillykke med valget til Lene☺

3.

18:45

Værdigrundlag – 15 min
2. behandling og vedtagelse (se bilag)
Værdigrundlaget endelig ordlyd drøftedes. De fire overskrifter har brug for nogle ord til at
skabe retning. Der laves en kort tekst under de fire overskrifter, inden kategoriernes bullets

følger. Der laves grafisk ”luft” mellem afsnittene. Værdigrundlaget blev med disse rettelser
vedtaget.
4.

19:00

Fagligt løft – 15 min
Bakkegårdsskolen deltager i ministeriets pulje.
Drøftelse af projektet.
TM udtrykte sin bekymring for Ministeriets pulje tildelingsmodel, men ønsker alligevel at vi
deltager. Vi gør allerede vores bedste for at løfte alle elever. Man kan få indtryk af at tallene er en ”fast” størrelse, men virkeligheden viser stor forskellighed fra år til år, da tallene
er afhængige af de specifikke elever, der er på årgangen. År et, hvor indsatsen er selvfinancieret, vil være præget af tilfældigheder, da der ikke følger midler med til at lave særlige
indsatser. Skolens ledelse arbejder med nogle indsatser, som er økonomisk forsvarlige i forhold til skolens budget i kommende skoleår, hvor Ministeriet ikke stiller midler til rådighed
for en ekstraordinær indsats.
Bestyrelsen og ledelsen ønsker, at vi deltager, men vil gerne udtrykke betænkelighed ved
ministeriets tilgang. Bestyrelsen vil gerne sende et enigt signal om, at måden Ministeriet
har grebet denne indsats an på, opleves som helt forkert. Et langt sejt træk med at sikre vores svageste elever gode resultater, kan efter bestyrelsen bedste overbevisning ikke løses
ved et ”quickfix”. Ministeriets indsats spiller dårligt sammen med Århus Kommunes indsatsområde ”Tidlig indsats”. Vi vil ikke budgettere med præmiepengene, men hvis skolen ender
med at få penge, er det slevfølgelig fint nok.
Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt, at signalere til vores 9. klasses lærere, at ledelse
og bestyrelse har stor tillid til deres undervisning og indsats for alle børn. Ansvaret i denne
proces påhviler ikke den enkelte lærer, men er en fælles indsats som medarbejdere, ledelse
og bestyrelse står sammen om.

5.

19:15

Orientering – sådan forvalter skole og SFO tilsynsopgaven – 10 min
Skolen har en tilsynsplan i frikvartererne. I SFO er der ligeledes tilsyn med børnene.
Hvis der har været en konflikt eller trusler mellem elever, griber vi det således an:
Vi opklarer hændelsesforløbet ved at tale hver part hver for sig samt ved at tale med voksne
(og evt. børn) der har overværet episoden.
Vi arbejder så vidt muligt med konfliktmægling, således at konflikten opløses. Alt afhængig
af episodens karakter kan der blive tale om sanktionering/straf.

6.

19:25

Eventuelt
Connie og Morten har lavet et fint udkast til ”Aktivitetskatalog til sociale arrangementer”.
Det er meningen, at folderen skal uploades på Intra, når den er færdig.
TM orienterede om, hvordan Århus kommune tænker, at Bakkegårdsskolen evt. kan være
midlertidig værtsskole for kommende Nye-elever. Bestyrelsen udfærdiger et høringssvar.
Punkter til høringssvar: Sårbart for modtagelsesklasse, ledelsesproblematik, integration
mellem de to skoler, separate kulturer – Bakkegårdsskolens lokaler. Torben laver et udkast
til høringssvaret og rundsender til bestyrelsen.
Punkt til et kommende møde: Politik for skolens Intrakommunikation.

