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Referat til skolebestyrelsesmøde  
19. august 2019 

18:30-20:45 
 

Tilstede: 
 

 
Elevrepræsentanter: 
 
Fraværende: 

Morten,  Casper, Carina, Thomas, Lene A, Anders, 
Sine, Jesper, Torben, Birgitte 
 
Er endnu ikke valgt for dette skoleår 
 
Connie, Lene T, Kirsten 

 
Referent: Birgitte Kjærsgaard 

 
Birgitte Kjærsgaard 

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

Godkendt 

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

Ledelsen: 
• Elevrepræsentanter valgt, men rollerne 

er ikke fordelt 
• Ny stern og afløb fra taget er i gang md at 

blive lavet i disse dage. 
• Legepladsen forventes færdiggjort i løbet 

af september 
• Pigetoiletterne færdiggøres i løbet af den 

næste måneds tid. 
• Stærkere lærings fællesskaber er startet 

op på vores pædagogiske dage inden 
skolestart. SFL handler om at reflektere 
sammen og systematisk viden dele. 
Overordnet tema for lærergruppen er 10 
tegn på god undervisning 
Overordnet tema for pædagoggruppen er 
pædagogisk (anerkendende) tilgang. 
De første SLF-møder starter op i løbet af 
september 
Der skal være 6 SLF-møder i løbet af sko-
leåret. 

• 10 fagdage er planlagt for skoleåret; fa-
gene på en anderledes måde. 

• Ny lovgivning: mere end 15% ulovligt 
fravær skal underrettes til de sociale 
myndigheder. Der kan ske træk i sociale 
ydelser. 

Fra SFO: 
• 17 september SFO forældremøde 
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• Heldagstur til sletten ved Silkeborg i før-
ste sommerferieuge – rigtig god ople-
velse 

• Nye 0.klasse startet op – området er stort 
• Afsked med 3. klasser 

Forældre: 
• F-møde opfordring til Byod måske lidt 

for direkte anmodning (skolens compu-
tere er så gamle, at de er meget lang-
somme og uegnet til undervisningen) 

• Vigtigt at fællesinfo er skåret ind til be-
net og relevant for målgruppen.  

3. 19:10  
Valg af næstformand – 10 min 
Lene har af tidsmæssige årsager valgt at 
stoppe som formand. 
Dvs. at næstformanden (Carina) bliver for-
mand, og vi skal finde en ny næstformand 

 
Carina (næstformand) valgt som formand 
 
Thomas valgt som næst formand 
 

4. 19:20  
Postkort fra skolens forældre – 40 min-
Arbejdsgruppen (Carina og Morten) har 
fundet temaer. 

 Drøftelse: Hvad vil vi arbejde videre med  
         og hvad skal starte med  
 Emner til årshjulet.  

Carina fremlagde opgørelsen af postkortbesva-
relse fra skolefesten. 
Flg. temaer er opgjort: 

• Kantinen: kantineordning, synliggørelse 
af kantinens udbud og fleksibilitet. 

• Konkret i forhold til undervisning: tydeli-
gere info om, hvad der sker på de for-
skellige områder test, kortere skoledag, 
valgfag og to-læreordning. 

• Konkret formidling (konkret formidling 
til forældre), omkring ex holddeling, 
overgange 0/1 og 4/5 klasse og niveau-
opdelt undervisning er et ønske 

• Mere bevægelse og kreativitet – efter-
spørges + sammenhæng til klub 
kender forældrene til de muligheder bør-
nene har? 

• Arrangementer og fællesskaber – flere 
arenaer, hvor fællesskabet som skolefe-
sten styrkes. Arbejdsdage mv. 
Gerne i samspil med lærerne/pædago-
gerne 

For de to sidste punkter, handler det måske om, 
at det er oplevelsen af ikke at have føling med og 
viden om det, der foregår. 
 
Ledelsen og skolebestyrelsen takker for de 

mange gode input, som vi vil arbejde videre 

med. 
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--------- 
Arrangementer og fællesskaber og arrangering 
af en arbejdsdag lægges ind i årshjulet. 
 
Arbejdet med holddeling og differentiering ven-
des, når vi reviderer principperne for holddeling.  
 
 

  
5. 19:50 Høringssvar – 20 min 

 Forslaget drejer sig bla. om 
• Skolerne selv må vælge at skolebe-
styrelsesmedlemmer kan sidde i 2 frem for 
4 år 
• At skolerne selv kan vælge at gøre 
skoledagen 2 timer kortere i 4.-9. klasse jf 
den nye justering af folkeskoleloven (det 
kræver byrådsbeslutning hvis en kommune 
vil udnytte denne mulighed, hvilket der 
altså lægges op til Århus) 
• Justering af forældrebetaling i SFO 
når SFO-tiden forlænges 

Beslutning om  
 
Ros til politikerne (ja tak) til at udnytte mulighe-
den for at uddelegere beslutningskompetence til 
bestyrelsen. 
 
Problematisere forældrebetalingen hæves, når 
kommunen i forvejen ligger i den høje ende. 
Større forældrebetaling vil betyde, at færre børn 
er indmeldt i SFO og flere, som går alene 
hjemme. 
 
Torben skriver et udkast til høringssvar  

6. 20:10 Principper for skolehjem  
 Drøftelse: Hvordan skaber vi en god inddra-
gende proces 
 Nedsættelse af arbejdsgruppe 

Procesplan, som skal løbe med personalegrup-
pen, blev uddelt til skolebestyrelsen. Planen skal 
tjene som input til skolebestyrelsens arbejde 
med at revidere principper for skole-hjemsam-
arbejdet. 
 
Arbejdsgruppen ønsker viden om, hvad lærerne 
synes fungerer bedst. De kan evt. deltage i lærer-
mødet, hvor emnet behandles. Arbejdsgruppen 
som lyttende, for at læne sig op ad personalets 
ønsker. 
 
Arbejdsgruppe: Carina og Signe søger at frem-
lægge forslag til princip til mødet i oktober. 
 
Husk link til princip for forældreansvar 

7. 20:30  
Eventuelt – 5 min 

Forespørgsel 
(bekymring fra forældre på skolen): 
Hvad gør man på Bakkegårdsskolen, for at ud-
fordre de stærkeste elever nok?  
De skal jo også blive så dygtige, som de kan. 
Er præmieordningen om at løfte de svage på be-
kostning af de dygtigste? 
Det er ikke bestyrelsens indtryk, at de dygtigste 
keder sig, men vi skal være opmærksomme på, 
at dette indtryk ikke breder sig. 
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Temaet sættes i årshjulet under revidering af 
holddelingsprincip.  

 


