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Referat af fællesmøde for  
Skolebestyrelse og SFO-forældreråd  

7. november 2018 18:30-19:40 
 

Tilstede:  
Lene – formand for bestyrelsen, Anne (leder), Connie, Maria (lærer), Steen (SFO), Thomas (SFO-
formand), Pia (SFO), Torben, Casper, Jesper, Morten, Ghawiya (elevråd), Lene, Birgitte (leder), 
Carina, Kristina (SFO), Thomas 
 
Fraværende:  
Brian, Ea (inviteret men syg), Kirsten (forhindret).  
 
Referent: Anne  

 
 
1. 18:30 Velkomst og præsentationsrunde – 5 min.  
2. 18:35 Nyt fra ledelse, medarbejdere, elever og forældre - 15 min. 

   

• Indbydelse til dialogmøde med rådmanden sendt pr. mail fra Torben vedr. oplæg om ”data” d. 
13/11.  Lene deltager. Lene oplyser, at SFÅ 19/11 er inviteret til et møde vedr. administrative 
fællesskaber.  

 
• Særlige forholdsregler ift. fuger – dette har medført at byggeriet er forsinket. Der skal derfor 

gøres særligt rent med et særligt rengøringsfirma – følger retningslinjerne. Risikoen er der kun 
når man fjerner fugerne.  Skoledelen kan (måske) flytte ind i næste uge.  

 
• Hacer er gået på barsel. Emil er ansat som barselsvikar. Esben er blevet far. Svend er gået på 

plejeoverlov.  
 

• SFO holder lukket 24/12 og 31/12 med mindre, der er nogle der er tilmeldt denne dag. 
 

• Trivselsuge og motionsdag er afholdt.  
 

• Elevrådet er i gang med at afholde fodboldturnering.  
 

• SFO har kastet sig over flyttekasserne – igen. To kolleger er gået fra før tid. Man har lavet 
justeringer for at få det hele til at gå op. Meget fleksibelt personale.  

 
• Halloween – der er afholdt halloween i SFO – spændende indslag og fine udklædninger – god 

fest.  
 

• FSÅ – to bestyrelser melder sig ud. Dette er nogen bestyrelsen skal forholde sig til. Sat på som 
punkt/drøftelse næste år? 
 



 

 

 

 
• Det at få sat børn af. Farlig trafik om morgenen. Mon man skal have kontakte kommunen ift. 

dette. Der bliver stoppet op steder, hvor man ikke må holde. Ligeledes bliver der kørt i alt for høj 
fart.  

 
• Studiecafe for 7.årg-9.årg. på biblioteket hver onsdag.  

 
• Måske er der et behov for at få strammet op ift. brugen af skærmtid/hjemmesider i SFO-tiden. 

Der opfordres til at man retter henvendelse direkte til Birgitte hurtigst mulig.  
 

3. 18:50 Spisning 
 

4. 19:10 Samarbejdsaftalen mellem SFO-forældreråd og bestyrelse – 5 min 
 

  Vedtages årligt i efteråret, da SFO-rådet er nyt (bilag 1) 
   

• Det første SFO-rådsmøde afholdes næste år lidt tidligere, så det nyvalgte forældreråd kan mødes 
inden fællesmødet med bestyrelsen 

• Kun en justering i aftalen: Det første fællesmøde rykkes fro oktober til november  
 
 
5. 19:15 Punkter til kommende fællesmøde i 24/4 – 10 min 

 Er der forslag til hvilket emne, vi skal drøfte sammen til april?  
  

• Ideer og forslag 
- SFO på er nu flyttet ind på skolen – dele lokalerne.  
- Mobilpolitik 

 
 

6. 19:25 Elevmotivation og fagligt løft – 15 min 
 Orientering skolens to indsatsområder i dette skoleår 
  

Fokuspunkter:  
*Fagligt løft 
*Elevmotivation 
 
Alle skal blive så dygtige som de kan.  
Sætte tydelige og synlige mål for eleverne – isamarbejde til eleverne.  
Feedback, tjeklister, smiley – fortsat indsatser i klasserne.  
 
Omstrukturering af ressourcecenter – Årgangskonferencer. Evalueres til næste lærermøde.  
Intensive læringsforløb – kurser i RES (ressourcecenteret).  
 
1,3 mil til Bakkegårdsskolen ift. fagligt løft – en præmie. Vores faglige resultater stiger.  
 
Min uddannelse – undervisningsforløb. Kan blive for omfattende. Vi har besluttet, at lærerne kun 
bruger dette redskab, når det giver mening. Redskaber til årsplaner og elevplaner. Men vi har ikke et 
krav om at lærerne planlægger sin undervisning på denne platform.  
 
Elevprogressionen – Hvordan kan vi gøre det mere synligt for forældrene, alt det gode arbejde med 
holddeling og at vi følge barnets og klassens progression? 
 
Elevmotivation:  
Mindset teori.  

- Personalet er blevet introduceret til dette på internatet hvor vi har hørt et oplæg. Det er en 
tankegang som vi gerne vil bruge i hverdagen.  

Fixed mindset – growth mindset  - oplæg af Peter Arnborg.  



 

 

 

 
Forskellige motivations former. Forskellige typer af elevmotivation. Den ene er ikke bedre end den 
anden. Men nogle bliver motiverede med belønning men andre af en videns motivation.  
 
 

 
 
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
7. november 2017 19:40-21:00 

 
8. 19:40 Godkendelse af referat – 5 min 

 
  

Hvornår har ledelsen ordensregler klar? Gerne i december. Princippet skulle først på plads.   
 

 
9. 19:45  Proces udskoling – planlægning af heldagsmødet 12/1 – 40 min 
 Arbejdsgruppens udkast til procesplan drøftes 
  

Arbejdsgruppen har haft et møde ift. at lægge en overordnet rammet, så vi får en god proces omkring 
dette arbejde. Det er vigtigt, at lærerne og AKT inddrages i processen. De laver et godt arbejde og har 
viden om, hvad der virker.  
 
Er der nogle ting vi kan justere på og gøre bedre. Ligeledes hvad kan vi holde ved.  
 
Vi er allerede i gang med en helt masse positive ting. Vi har fokus på elevernes læring og trivsel og det 
kan ses i de faglige resultater. Ny leder der gør tingene på en anden måde, vi laver PR-indsats og 
skriver om alt hvad vi har gang i og forsøger at få alle de gode historier.  
 
Vi skal have samlet mere viden ind inden mødet i januar. Vi har lavet en procesplan.  
 
Drøfte punkter ift. ”Attraktiv udskoling” 

- Kobling til AKT og klubben. Gerne invitere en kerneperson med ift. AKT.  
- Gerne en lærer mere i arbejdsgruppe – MK (udskoling)  
- Ift. spørgeskemaet - hvad fornemmer forældrene ift. deres barn. Tager afsæt i barnet – 

måske et lidt mere nuanceret billede.  
- Fortælling omkring skolen – hvad er det vi kan særligt i Trige på Bakkegårdsskolen.  
- Ny leder på Lindegården. Torben og Lea har lavet kaffeaftale.  
- Torben har lavet aftaler om at møde forældre i børnehaverne inden jul 
- Ide: Folder i postkassen til lokalområdet.  
- Skoleskift – hvad er det folk overvejer – kompliceret at få formuleret uden at betone det.  
- Kvalitative interviews - med tidligere forældrene.  
- Spørgeskemateknisk kan man spørge anderledes – i cirkler - starter med en klasse.  
- Hellere give det lidt længere tid.  
- Se på de forældre der i virkeligheden bliver på Bakkegårdsskolen.  

 
Konklusion: 

- Procesplanen er god – den er dog ikke færdig  
- Vi skal finde nogle mere præcise og konkret mål – hvis vi kan finde nogle der giver mening  
- Tidsplanen er for ambitiøs: Der udskydes heldagsmødet til februar/marts. Vi laver en 

doodle og vælger den dag, hvor flest kan deltage.  
- Der inddrages en ekstra udskolingslærer og en akt i arbejdsgruppen 
- Kvalitative interview giver noget andet og er et godt supplement til den mere kvantitative 

undersøgelse i et spørgeskema 
- Spørgeskemaet er svært at lave – vi skal arbejde videre 
 



 

 

 

 
 

 
10.  20:25 Princip for IT og digitale medier – 15 min 

 Princippet førstebehandles.  
 Carina har skrevet justeringerne ind fra sidste møde (bilag 2) 
  

Bestyrelsen er helt enige det overordnede i princippet. 
Derfor var det kun selve formen og formuleringerne, der blev drøftet.  
 
Carina, Thomas, Morten, Casper og Torben sætter sig og retter princippet samt sætter rundt 
efterfølgende. Princippet kan således andenbehandles i december.  

 
  

11. 20:40 Elevfotografering – 10 min 
Skubbes til næste bestyrelsesmøde.  
 

 
 

 


