
 

 

 

 

 
Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

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

                      
               20/03/2019 

Referat af skolebestyrelsesmøde 13. december 2018 18:30-19:30 

 
Tilstede: Carina, Jesper, Kirsten, Brian, Thomas, Lene A, Torben og Anne  
Afbud: Connie, Kasper, Morten, Lene T, Birgitte.  
 
 
1. 18:30 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 
Godkendt.  
 

 
2. 18:35 Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 15 min 
SFO – Sygdom, plejeomsorg, barsel, slået to stillinger op. Ansat en i Pernilles stilling i går og startet i dag.  
Legeplads – Birgitte har holdt møde med legepladsleverandøren om de sidste ting, som skal etableres 
på legepladsen i foråret.   
Info og nyheder om skolen Vi skriver fast i Treklang og Spørringposten og har en facebook-siden med 
oplevelser og begivenheder, der sker hos os.  
APV-resultater. Behandles i med i januar i MED  
SLF – i hele Aarhus kommune. Bygger på PLF. Medarbejderne inddrages i den videre procesplan. PU, 
MED og RES og faggrupperne er inddragede. Vi samler på og vender tilbage hvad vi har hørt.  
Julebrev – it-regler. Har alle et skab. Det får vi styr på i næste uge.  
SFO- Jesper – Flytning af personaler. Ser frem til at vi får samlet de to grupper.  
Lærerne – Flytterod og støv. Glæder sig rigtig meget til at det er overstået. Luciaoptog.  
Konference – Anne og læsevejlederen har været inviteret til en elevløftkonference hvor de skulle holde 
oplæg omkring hvordan vi arbejder med data. Tilstede var ledere og vejledere fra bl.a. hele region midt. 
Bakkegårdsskolen på landkortet – folk vil på studietur hos os. 
Fravær - Anne har et fokus på fravær ift. valgfag i udskolingen. Der er skrevet ud til forældre og 
lærerne. Lærerne har talt med klasserne om dette. Anne bliver inddraget ved 3x fravær. Her aftales et 
møde med forældrene, eleven og Anne.  
 

 
3. 18:50 Principper for anvendelse af IT og digitale medier – 10 min 
 2. behandling (bilag 1) 
Godkendt :-D 
 
  
4. 19:00 Ordensregler for mobil – 15 min 

Orientering om de nye ordensregler for mobiler (bilag 2) 
Ordensreglerne er et ledelsespapir, der har til formål at kunne understøtte de nye principper.  
Anne og Torben går en runde i udskolingen i næste uge og præsenterer skabe/ordensregler.  
 

 
5. 19:15 Fotofirma – 5 min 
Fotofirmaet – nogle er blevet sendt til hjemmet andre afleveret på skolen.  
Utilfredshed omkring fotografen og hans håndtering af både børn og voksne. Der har været en 
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evaluering med firmaet.   
Vi skal anvende et firma, der arbejder fast skolefotografering og har databehandleraftale osv.  
Vi anbefaler Odense skolefoto. Det blev besluttet at vi går tilbage til Odense Skolefoto, hvor logistikken 
og systemerne fungerede bedre. Dog ikke den fotograf vi havde i 2017. 
 
 

  
6. 19:20 Eventuelt – 10 min 
SFO: Anders fra klubben kan evt. inddrages ift. SFO – viden om gameing. Fællesskab  
Udskolinggruppe mødes 7. januar 
Heldagsmøde: Doodle til heldagsmøde – tre datoer i marts. Ledelsen sender ud.  
Brian Jeg må desværre træde ud af bestyrelsen, da jeg har fået fritidsarbejde og ikke kan nå begge dele.  
 
 

 
 

19:30 – 21:00 
Julefrokost for bestyrelsen 

 
I anledning af julen holder vi traditionen tro 

juleafslutning med lidt mad og vin 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Lene bestyrelsesformand og Torben skoleleder 


