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Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

Tlf. 87 13 63 00 
bak@mbu.aarhus.dk  

                      
             

 

Dagsorden til fællesmøde for  
Skolebestyrelse og SFO-forældreråd  

2. maj 2018 18:30-19:40 
 

Der serveres mad klokken 18:30 
 
1. 18:30 Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 15 min 

- Børnehaveklassen og 4.klasserne flytter om lidt. Mange praktiske gøremål. 
- Deltaget til affaldsindsamlingen.  
- Orientering om klassekonferencerne som begynder om ikke så længe.  
- Travlt for øjeblikket ift. fagfordeling m.m. 
- SFO’en er også begyndt at kigge på skoleåret 18/19. Har været på førstehjælpskursus. 
- BK har møde med en repræsentant ift. legepladsområdet.  
- Lærerne har haft et aftenmøde ”RULL” hvor nye og gamle skulle bringes sammen 
- Bestyrelsesformanden har været til møde. Bestyrelsen samarbejder ikke meget med klub.  
- Lærerne – trætte om ombygningen. Det nye forberedelseslokale åbner først om nogle uger.   

 
2. 18:45 Evaluering af samarbejdsaftalen med SFO-forældrerådet – 10 min 

- Ok til at vi kigger på den en gang om året.  
- Ingen indsigelser  

 
3. 19:55 Pædagogiske tiltag skole/SFO – Drøftelse af principper for mobiler - 35 min  

Input til arbejdsgruppen  
- Drøftelser i arbejdsgruppen vedr. brugen af mobiltelefonen i skoletiden. Arbejdsgruppen er i 

en undersøgelsesproces, hvor vi drøfter, hvad der kunne være aktuelt for Bakkegårdsskolens 
elever.  

- Enighed ift. få regler, hvad er behovet og nysgerrig ift. de undersøgelser der er lavet.  
- Brugerbetaling på sine lokkers?  
- SFO-delen? Hvordan kan det til at hænge sammen? 
- Brugen af mobiltelefonen – skole/klub – ligene hinanden. 
- I stedet for påbud så kunne man drøfte, hvordan man så bruger det.  
- Være nysgerrige på Randers Realskole ift. at være mobilfri skole.  
- Arbejdsgruppen laver et udkast til torsdag d. 31/5 2018.   
 

4. 19:30 Fondansøgning udearealer - 10 min 
   Hvem vil påtage at finde fonde og lave udkast til ansøgning 

- Når man skal søge fonde skal de være ret konkrete. ”Hele” projektet skal være klart og 
gennemtænkt, når man går i gang den denne proces.  

- Lederrådet bevilger ikke penge til udstyr, men til aktiviteter der kan bruges til hele 
lokalsamfundet omkring den pågældende aktivitet.  

- Kunne man i SFOen lave en forældredag.  
- Jesper og Carina vil gerne undersøge om/hvilke fonde der kan søges. 
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- ST70 – DGI konsulent – hvordan kan vi lave noget lokalsamfundet kan bruge.  
- Hvordan kan man tænke læringen ind i det.  
- Brian – Teknisk skole – måske en undervisningsopgave for dem? 
- BK får besøg af en der kommer med at bud på en legeplads.  
- Punktet ift. fonde skal på igen efter sommerferien 

 
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  
2. maj 2018 19:40-21:00 

 
1. 19:40 Ledelsen orienterer om klassesammenlægningerne – 10 min 

 Orientering om processen og anvendelsen af principperne 
- 3. årg. og 4. årg.  
- Forældrene kan henvende sig til ledelsen såfremt de har noget, de skal have vendt  
- Lærerne har haft elevsamtaler.  
- Fordeling af eleverne – tilstræber ligelig fordeling ift. faglighed, den sociale trivsel, køn og 

etniske baggrunde  
- Klasselisterne offentliggøres midt i maj.   
- To voksne i klassen – jf. principperne.  
- 26 elever og c-klassen består, da de allerede har haft rigtig mange lærerskift.  
- Nogle forældre på 4. årgang er utilfredse med at én klasse får lov at fortsætte – og at det ikke 

er deres egen klasse 
 

2. 19:50  Principper for IT og digitale medier – 20 min 
3. behandling (bilag 1) 

- Vi arbejder videre med dette, når arbejdsgruppen har fået drøftet nedenstående. Måske 
skal/kan det indskrives i IT-princippet.  

o Selve princippet for brugen af mobiltelefonen i skoletiden 
o Samt en anbefaling til retningslinjer for brugen af mobiltelefonen i skoletiden. 

  
4. 20:10 Forlængelse af ordning med nedsat undervisningstid – 20 min 

Bestyrelsen skal tage stilling til, om de kan bakke op om en forlængelse af ordningen 
med kortere skoledage og flere tovoksentimer (bilag 2) 

- Der er opbakning til ordningen med kortere skoledage med flere to tovoksentimer. 
 

 
5. 20:30 Input til bestyrelsens årsberetning – 15 min 

- Toiletterne 
- Økonomi 
- Tovoksentid 
- RULL  
- IT/mobil principperne – arbejder på det  
- BYOD 
Hvad rør sig på skolen  
- Prøver at nå længere ud ift. Spørring bladet, Treklang m.m.  
- FB- Bakkegårdsskolen august 2018  
- Idé: Ledelsen besøger børnehaverne i september – forældremøderne. Børnene møder lærerne 

– PR. (Spørring, Ølsted) 
- Deadline – Inden 31/5. 
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6. 20:45 Status for valg til bestyrelsen – 5 min 
- Helle træder ud.  
- Genopstiller: Brian, Carina, Connie og Lene. Thomas genopstiller ikke.  

*Henviser til bilag.  
 
7. 20:50 Eventuelt – 5 min 

- Dialogmødet med rådmanden er udskudt 24/5. Lene kan ikke deltage. Er der andre der vil 
deltage?  

 
Med venlig hilsen 
Lene og Torben 


