
Skolebestyrelsens årsberetning 2018/2019 

I skoleåret 2018/2019 har skolebestyrelsen været optaget af en række emner. Et af dem 
er Udskolingen med fokus på den gode udskoling og fastholdelse/tiltrækning af elever, og 
det var emnet for årets heldagsmøde.  

Inden heldagsmødet fik eleverne i udskolingen mulighed for at komme med deres forslag 
til en bedre udskoling. Forslagene blev diskuteret på heldagsmødet og er en del af 
grundlaget for det videre arbejde med at gøre Bakkegårdsskolen endnu bedre. 
Bestyrelsen siger tak for engagement og mange gode forslag.  

Udskolingslærerne og lederen af fritidscenteret deltog i mødet sammen med 
skolebestyrelsen. Dagen var præget af stort engagement, godt humør og gode snakke i 
grupperne. 

I forbindelse med skolefesten den 11. april uddelte skolebestyrelsen postkort til forældrene 
med opfordring til at komme med den gode fortælling om skolen samt beskrive ønsker og 
drømme for skolen. Mange forældre fulgte opfordringen og leverede værdifuldt input til det 
videre arbejde. Tak for det. 

De input, vi har modtaget fra elever, personale og forældre, bliver udgangspunkt for det 
kommende skoleårs arbejde med at gøre vores udskoling og overgangen fra indskoling til 
udskoling bedre. 

Princip for brug af digitale medier kom på plads i efteråret efter mange gode diskussioner. 
En udløber af det nye princip er et sæt regler for brug af bl.a. mobiltelefoner i skoletiden. 
Et regelsæt, der har fået blandet modtagelse. En gruppe elever har benyttet sig af deres 
demokratiske ret til at protestere og stille spørgsmålstegn ved reglerne. Vi er glade for det 
engagement, der ligger bag henvendelsen til skolens ledelse. 

Skoledagens længde/to-voksen ordning har været et årligt tilbagevendende punkt. I år 
blev vi overhalet indenom af nye regler for skoledagens længde. De nye regler betyder, at 
indskolingen får 2 timer mere om ugen. 

Der har været talt meget og længe om RULL – rum til leg og læring, også i indeværende 
skoleår. Indflytningen blev udskudt et par gange til frustration for alle involverede – men i 
efterårsferien rykkede klubben ind og i vinterferien fulgte SFO efter. Selvom ikke alt er på 
plads, er der glæde over endeligt at være kommet ind i de nye lokaler. 

Økonomien fylder helt naturligt. Der er mange ting at forholde sig til, når budgettet skal 
lægges – en opgave, der ikke bliver lettere af at sparekniven svinges hvert eneste år.  
Ændringer i de økonomiske forudsætninger og faldende elevtal medfører igen 
klassesammenlægninger.  

Der sker også reduktion blandt personale, både på skolen og i SFO. Det har været en 
svær proces, og de, der skal siges farvel til, vil blive savnet. Heldigvis er det lykkedes at 
finde en ny plads til alle. 



Skolebestyrelsen har været repræsenteret i forskellige ansættelsesudvalg i løbet af 
skoleåret. Det er en oplagt mulighed for at være med til at påvirke skolens udvikling og 
elevernes hverdag. 

Skolebestyrelsen har ændret sammensætning henover det sidste år. Et medlem forlod 
bestyrelsen, men det var muligt at supplere så vi stadig er fuldtallige, dvs. 9 
forældrerepræsentanter. Bestyrelsen fungerer godt med en sammensætning af garvede 
og nye bestyrelsesmedlemmer. Kombinationen sikrer, at vi har historien med OG får et 
friskt syn på skolen med de opgaver, der skal løses. 

Tak for dette skoleår til ledelse, medarbejdere, forældre og elever. Vi ser frem til fortsat 
godt samarbejde. 

På skolebestyrelsens vegne, 

Lene Anhøj, formand 

 

 

 

 


