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Bjørnshøjvej 1 
8380 Trige 

 

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

                    
              

   20/03/2019 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde 4. februar 2019 
 

Tilstede:  
Kirsten, Jesper, Connie, Anders, Carina, Lene, Birgitte, Torben, Anne. 
 
Afbud:  
Lene T, Thomas, Morten, Kasper. 
 

 

 
 

1. 18:30 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 
Godkendt 
 
 

 
 

2. 18:35 Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 15 min 

• Slået en sekretærstilling op.  Pt. deler vi/ledelsen sekretærens (Mettes) opgaver. Vi har fået 72 
ansøgninger. Carina vil gerne med hvis det er en eftermiddag og ikke onsdag.  

• Der er lagt flytteplaner. Fredag uge 7 er der bestilt flyttebiler og lørdag uge gør de klar til 
mandag uge 8. Der er lagt en plan for indflytning i klasserne i løbet af uge 8. Dernæst vil det 
nye billedkunst og naturteknik blive indrettet og åbne.   

• 19/2 er der fællesmøde for sfo og indskolingslærere – uge 8. Ligeværdig forhold ift. det at dele 
lokaler. Afsat yderligere arbejdstid. 

• Byggeriet fortsætter med renovering af udskolingstoiletter. For to år siden har elevrådet 
arbejdet for at få renoveret to toiletter. De starter med drengetoilettet. De er ikke færdige med 
toiletterne til skolefesten i uge 15.  

• Ny direktør 
• Elevworkshop på fredag.  
• Skolens fødselsdag uge 15 – tema 19968 - skolefest torsdag aften.  
• Ansat Isabel i Pernilles barselsvikariat Hun er i 1.A udover at være på bakketoppen.  
• SFO har haft Diskofest i aulaen og gymnastiksalen.  
• På torsdag har vi Prom for 6.-9. klasse .  
• MED-udvalget har haft et heldagsmødet ift. APV´en. Fundet punkter som vi skal dykke ned i.  
• Torben og Anne har modtaget et brev vedr. mobilreglerne fra en af 9.klasserne. Anne giver 

svar tilbage og kommer omkring klassen.  
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3. 18:50 Spisning 
 
4. 19:10 Proces Udskoling – 30 min  

 Status fra arbejdsgruppen 
 Datoer til forældreworkshop og møde med lærerne, klub og akt 

 
Arbejdsgruppe:  
Connie, Morten, Thomas, Kirsten, Maria, Maja, Anne, Bettina, Anne og Torben sidder i dette udvalg.  
Vi har tilpasset procesplanen og ved sidste møde især koncentreret os om elevworkshoppen. Den 
afvikles på fredag 8/2. 
 
Ved bestyrelsesmødet lørdag den 30/3 skal vi om formiddagen have viden i form af en række oplæg – 
hvad sagde eleverne, hvad sagde forældrene, hvad sagde lærerne, klub og akt og hvilke andre data har 
vi. Om eftermiddagen skal vi drøftes hvad dette så giver anledning til.  
 
Som optakt til elevworkshoppen har alle udskolingselever svaret på 3x6 spørgsmål i tre ark om 
undervisningen, frikvarterer og motivation mm.  
Kirsten, Maria og Bettina har lagt en del arbejde i at få det gjort klar. Torben og Anne har kigget på 
svararkene og lavet medianen. Til elevworkshoppen udvikler eleverne gode ideer til anderledes 
skoledage hvor man lærer et fag på en sjov måde samt ideer til frikvarterer hvor man kan lære de 
andre klasser at kende.  
  
Ledelsen finder dato for aftenmødet for skolebestyrelse, udskolingslærere, klub og akt. Det bliver en dag i 
marts fra 17-19  
 
Forældreworkshop placeres ved skolefesten 11/4 som en stand, hvor de kan møde skolebestyrelsen 
samt Kirsten og Maria fra udskolingsgruppen. Her er forældrene her. Præmier de kan vinde. Måske 
ligge deres navn i en tombola og så bliver navnene trukket.  

- Sponser gaver fra Rema – lodtrækning blandt deltagerne 
- Kage og kaffe? 

 
- Hvad er vi rigtig gode til på Bakkegårdsskolen?  
- Hvordan kan vi øge fællesskabet på tværs? 

  
 

 
5. 19:40 Paragraf 16.b – omlægning til to-voksentimer – 20 min 

  
 

Ledelsens forslag for skoleåret 2019-2020 er vedhæftet (se bilag) 
 
Bestyrelsen bakker op om ledelsens forslag dvs omlægning af undervisning to lektioner ugentligt på 
4.-9. årgang. 
 
Efter den nye lov kan man umiddelbart omlægge to timer i 4.-9. årgang til kortere skoledage med to 
voksenordning.  
 
0.-3. klasse får med den nye lov tre lektioner mindre kortere skoledag om ugen dvs. to dage til 14 og 
tre dage til 13:15. I de sidste par år har vi omlagt 5 lektioner om ugen i indskolingen, således at alle 
klasser 0.-3. årgang har haft fri klokken 13:15. Næste år vil klasserne i indskolingen som konsekvens 
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af den nye lov få to dage til 14. Vi kender endnu ikke de budgetmæssige konsekvenser af den kortere 
skoledag for skole og sfo.  
 
Vi udnytter tovoksentimerne systematisk ved at lade årgangens to dansklærere have timer sammen, 
hvor de kan dele klassen – og tilsvarende med årgangens matematiklærere. 
 
Eleverne i 5.-9. klasse svarer overvældende positivt på deres udbytte af holdtimerne – 79 ud af 152 
svar giver det en 10ér på en skala fra 0-10. 
 

- Se bilag 1 - Mellemtrinnet og udskolingen kan omlægge 2 timer til to-voksenordning.  
 

- De store klasser med 26-27 elever vil få nedsat undervisningstid og tovoksentimer, da det 
drejer sig om 5. og 6. årgang, og 4.-9. årgang generelt vil få omlagt to lektioner jf. bilaget.  

 
 

- Indskolingen – de får tre lektioner mindre om ugen. Man kan søge paragraf 16B pr. klasse.  
 
§ 16.b må kun anvendes i 0.-3. klasse og kun i særlige tilfælde for udvalgte klasser 
 

- Bestyrelsen og ledelsen tænker, at det kunne give mening af søge om to lektioners nedsat 
undervisningstid for den kommende 0. årgang – stor differentiering i børnegruppen.  

 
 
 
 

 
  
6. 20:00 Valgfag – ny lovgivning om praksisfaglighed – 30 min 

 Info om ny lovgivning. 
 Drøftelse af muligheder - kobles til processen med udskolingen 

Ny lov  - man ønsker praksisfaglighed.  
 
Se bilag  
Obligatorisk 2-årigt praktisk/musisk valgfag 7.kl.-8.kl. og prøve i faget efter 8. klasse.  
Eleverne skal have et af følgende fire fag: Håndværk & design, musik, billedkunst, madkundskab 
60 timer – svarende til 2 lektioner om ugen.  
Man skal dog tilbyde mindst 2 valgfag - 120 men de behøver kun 60. I ugeskemaet er der kun plads til 
ét valgfag = 60 timer.  
Der er nogle muligheder indenfor de fire fag. Hvis man vil tone valgfagene, kan man f.eks. arbejde hen 
imod en musical (kostumer kulisser i håndværk og design – musik).  
Vi har bundet os i 2 år med valgfaget ”iværksætterunge”. Derfor skal det udbydes næste år under faget 
håndværk og design. 
 
 
Se bilag Fakta-ark – Skoleåret 20/21 
5. årg. En ekstra tysk time.  (2 timer ugentligt)  
7.kl. en ekstra billedkunst (2 timer ugentligt)  
9kl. en ekstra historietime (2 timer ugentligt)  
Idræt ændres til 3 lektioner i 7.-9. klasse og kun 2 lektioner på de øvrige årgang (også kun 2 lektioner 
på 4.-5. årgang trods svømning 2 lektioner i et halvt år – hvilket må betyde et halvt år hvor man 
svømmer i stedet for idræt på de to årgange.  
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Man kan vælge at gøre skolebestyrelsesarbejdet 2-årigt.  
 
Elevplaner  
Fællesmål er vejledende – kompetencemålene er lovpligtige og skal bruges.  
 
 

 
  

7. 20:30 Eventuelt 
Hvad gør man om morgenen i sfo, når morgen-sfo foregår i skolens lokaler? Det bliver det samme som 
nu. De børn, der ikke er SFO børn, må ikke møde ind før 7.50. Fra 7:50 er der gårdvagt på de børn, der 
møder ind.  
Måske skal vi have fat i busselskabet? Busserne opleves ikke at være punktlige. Så børnene så sår og 
venter eller misser bussen.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Torben skoleleder og Lene formand 


