Bjørnshøjvej 1
8380 Trige
Tlf. 87 13 63 00
bak@mbu.aarhus.dk

Referat af skolebestyrelsesmøde
7. december 2017
Deltagere: Lene A, Connie, Thomas, Kasper, Carina, Brian, Morten, Anders, Helle, Vivien (elev) Kirsten,
Jesper, Marianne, Torben, Birgitte og Lene
1.

18:30

Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min
Referatet blev godkendt

2.

18:35

Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 15 min
Lene stopper som pæd leder på Bakkegårdsskolen den 31.12.17
Ansættelsesproces i januar måned. Lene A deltager som formand for bestyrelsen og Kirsten
deltager som medarbejderrepræsentant. Forventet ansættelse pr 1. marts
Jan, lærer i indskolingen, har fået nyt job på en privatskole. Ansættelsessamtaler den 19.12.
med forventet start den 1. februar. Brian deltager fra bestyrelsen (efter kl 15.00)
Skolen deltager i ’Faglig løft’ ministeriets indsats for at højne de lavest præsterende elever.
Skolen deltager med vores matematikvejleder, Kristina, læsevejleder Lara + Torben og Lene.
Rigtig spændende og givende forløb, som vores vejledere er rigtig optaget af. Indsats på den
korte bane er ekstra dansk/matematik
Rikke Pedersen er ansat til kantinen pr 1. januar.
8. årgang har et pædagogisk projekt med at sælge ”julemad” i 12-pausen (risengrød,
æbleskiver) i december, hvor kantinen er lukket.
Fælles morgensang for hele skolen hver fredag i december i aulaen.
Super hyggelig juleklippedag. Flere end 125 gæster.
Lucia den 13. dec.
RULL. Er førstebehandlet i byrådet. vi er indkaldt til udvalgsmøde, hvor der er blevet stillet
nogle spørgsmål. Andenbehandling kommer senere.
Medarbejdere: Julehygge i klasserne, læsekonkurrence.
SFO: Taget afsked med to studerende og har modtaget to nye.
Julearrangement i SFO’en
To forældre har forladt SFO-forældreråd, da deres børn er gået ud. En suppleant er tiltrådt og
en anden forælder fra Bjørnshøj har tilbudt sig.
Elever: Udskolingseleverne synes, det er ubehageligt at bade sammen i idræt. De har derfor
ansøgt om skillevægge i baderummene.

Gardinerne i udskolingen dækker ikke nok. Det kan være svært at se på Smartboardet –
særligt om sommeren.
Toiletforhold – kampagne for at afhjælpe at eleverne selv sviner på toiletterne
UngeByråd –Høj stemmeprocent med stor ros fra arrangørerne. 100 ud af 112 elever på
Bakkegårdsskolen stemte.
Har afviklet fodboldturnering i frikvartererne for 5.-9. klasse med stor succes. Efter jul
kommer der en høvdingeboldturnering, som arrangeres af elevrådet og TL’erne.
3.

18:50

Principper for elevers deltagelse i skolens faglige og sociale fællesskaber – 5 min
2. behandling (bilag 2)
Princippet blev godkendt – gældende fra dd.

4.

18:55

Kvalitetsrapport 2017 – 30 min
Forberedelse: Læs kvalitetsrapporten (bilag 2)
Bestyrelsen skal udtale sig om rapporten inden 20/12.
a) Drøftelse af rapporten – input til Lene der skal skrive bestyrelsens udtalelse
Karaktergennemsnit generelt (og særligt skoleåret 16/17)
Overvægt, rygning, motion
Fravær
Andelen af distriktets børn på Bakkegårdsskolen
Positivt: 100% andel af elever, der går til prøve, generel trivsel, medbestemmelse i uv,
overgangen fra dagtilbud-skole, skolens evne til at støtte børn fra socialt udfordrede
hjem, færre børn føler sig drillet/mobbet, flere kan lide pauserne og færre føler sig
alene efter TL-indsatsen.

5.

19:25

Heldagsmødet 13. januar – 30 min
a) Arbejdsgruppen (Anders, Carina og Brian) fremlægger resultatet af deres
undersøgelse
b) Input og ideer (emner og arbejdsform) til gruppen, der efterfølgende laver den
endelige dagsorden
Rød tråd. Hvad og hvordan gør man på de forskellige årgange.
Mobiltelefoner – retningslinjer
Rammer – elevinddragelse
Skole-SFO
Vigtigt at få skilt det meget brede emne ad. Hvad handler om sociale medier, netetik,
didaktik, pædagogik, devices mv? Så vi er skarpe på, hvad der skal debatteres.
Kvalitetsrapporten drøftes ligeledes på heldagsmødet – med udgangspunkt i Lene A’s
kommentarer (bestyrelsens input) til kvalitetsrapporten
Spisning ude i byen.

6.

19:55

Eventuelt
God idé at tage på charmeoffensiv i institutionerne. Det var en god oplevelse, da Torben
var ude at fortælle om skolen i institutionerne sidste skoleår.
Input til kommentarer til kvalitetsrapporten modtages gerne og sendes til Lene A

