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Referat af skolebestyrelsesmøde  
1. oktober 2019 

 
Deltagere: Thomas, Lene A, Connie, Kasper, Signe, Jesper, Kirsten, Birgitte, Anne, Torben 

Afbud: Morten, Carina, Anders, Lene T, eleverne (Ghawiya og Theodora 8.b) 
 
1. 18:30       Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 

Godkendt 
 

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

• Opsigelse fra Bo, der pt er på barsel 
• Jobsamtaler 67 ansøger 4 til samtale – ansat Thomas Nees – ansat nuværende i Bos vikariat 

og havde Anne barselsvikariat i 9. årgang sidste år. Vi søgte musik, da vi kommer til at 
mangle en musiklærer næste år. Men det er nu vi har fuldtidsstillingen. Thomas har ikke mu-
sik.  

• Peter Due – musiker. Han har valgfaget i musik.  
• Tyveri fra it lokale. Mangler 72 Chromebooks.  
• Aarhus byråd har besluttet at elever skal have deres egen Chromebook. Licens kontrakter.  
• Vi har fået ny it-konsulent. Lucy.  
• Aula - på sigt samles alt i en platform. Stor proces.  
• To første fagdage er gennemførte. Torben skriver om fagdage i næste Treklang/Sp.posten 

• Anne og Maria (SSP) har været rundt i klasserne bl.a. ift. hvordan vi passer på vores skole. 
• Vi har vundet 1,3 mil. ved elevløft. Ud af de seks Århusskoler er vi kun to skoler, der har vun-

det to gange i træk.  
• SFO-forældrerådet - alle tre pladser er besat. De skal med på vores heldagsmøde til januar.  
• Lærerne - er bekymrede for Aula ift. teknikken.   
 
Alle skoler får ny hjemmesiden – send lige mail til AV hvis I Undrer jer noget.  
Skolebestyrelsen skal opdateres.  
Principper m.m.  
 

 
 

Spisning 
 
3. 19:10      Status skolehjem proces 
Orientering om, hvordan vi har taget hul på processen på skolen 
Næste skridt: Aftenmøde 19/11 med inspiration 

• Der skal kigges på principperne i bestyrelsen. Vi har talt med lærerne og herefter har vi et 
aftenmøde 19/11. Carina fra bestyrelsen ønsker at deltage – andre  

• Vi ønsker at elever får gode muligheder for at forholde sig til deres egen trivsel og læring på en 

konkret måde, der giver mening for elever 

• Vi ønsker, at elever forældre og lærere er klædt på fx via samtaleark og læringssamtaler 
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• Flyttet konferencerne i forbindelse med dette arbejde. Vi ønsker en rød tråd ift. Ift. Dette ar-

bejde. Elevplanen, samtale/forberedelse med eleverne og selve skole/hjem-samtalen.  
 

• Forældrenes tanker:  
*Stor fokus på det faglige.  
*50% - 50% ift. Trivsel og faglighed.  
*Nogle forældre oplever at gennemgang af test fylder for meget 
*Hvad er relevant info til en samtale?  
*Inddragende dialog. Specielt i de store klasser kan de være svært at have disse samtaler. Måske 
have et samtaleark ift. faglighed, trivsel og X. Så forbereder man det hjemme.  
*Samtaleblomst i de små klasser.  
*Savner noget der peger fremad ift. Den individuelles læring.  
*Status billede – men hvordan får vi lagt ovenpå? Hvad skal der så til? Hvad kan forældrene 
gøre? Hvad kan eleverne gøre?  
*Standard skema ift. Forældremøder, skolehjem-samtaler. Hvad er det egentlig man skal for-
vente – hvad er det vi skal igennem?  

 
 
4. 19:30      Evaluering af de netop afholdte forældremøder 

Input retur til ledelsen - fælles oplæg fra ledelsen – Andet 
*Standard skema ift. Forældremøder, skolehjem-samtaler. Hvad er det egentlig man skal forvente – 
hvad er det vi skal igennem? 
*Det i AULAEN fungerede fint - “Super godt”. Forskellige oplevelser af mødet i klassen.  
*Lærerne kom igennem de skulle, men de ting der fyldte kunne ikke tales om, da det var personføl-
somt.  
*Være tydelige omkring hvad det er man arbejder med hvis man mærker 
*Hvad er formålet med forældremødet? (Dagligdag, trivsel, frem skal vi fremadrettet?) 
*savner gruppe arbejde  
*Fælles fodslag ift. Alkohol eller problematikker, problemstillinger, være ude om aftenen.  
 
 
FOKUS – det opleves at der i nogle klasser ikke har særlig stort fremmøde.  
INDDRAGENDE forældremøder.  
Kunne man have en skabelon at tage udgangsmøde i – liste over hvad er godt at drøfte i 1. klasse … 
og i 8. klasse  
Kunne man servere noget mad (sammenskudsgilde)/gøre det lidt uformelt og socialt, så man forbin-
der disse møder med noget hygget og har lyst til at komme da, man er kommet lidt tættere på hinan-
den.  
 
 
 

  
5. 19:50      Forældrearrangement 

Hvordan kan bestyrelsen arrangere et forældrearrangement der involverer? 
Hvilke praktiske opgaver kan forældre bidrage til at løse? 

Ideer og næste skridt 
Bestyrelsen ville arrangere et eller andet ift. Arbejdsdag.  

• Sy puder, ekstra rengøring lamper vinduer legoklodse mm 
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• Medbringer gamle brætspil og indrette til udskolingen 

• Er der fx skal rives ned eller bygges, m.m. 
• Skolen samler en bruttoliste over opgaver, vi gerne vil have løst  
• Tidspunkt? Marts/April?  
• Børn/elever er velkomne sammen med mor og far – de kan evt. hjælpe eller lege 

• Skolen kan finansiere noget forplejning – en gruppe forældre kan få til opgave at lave mad 

• Rema/brugsen sponsorere? 

• Forældrebestyrelsen der er afsendere.  
• Vi tager det ved næste møde.  

 
6. 20:20      Bakkegårdsskolen har fået præmie igen  

Brainstorm – kan vi med fx seks ugentlige lektioner skabe noget der fastholder 

• Vi savner legeplads til 4.årg. - 5.årg ved gårdhaverne ved 200-gangen.  De savner et område 
hvor disse klasser kan være. 3-400.000 kroner 

 

Brainstorm – kan vi med fx seks ugentlige lektioner skabe noget der fastholder: 
 

• Tilbud der styrkede de “grønne elever” fra 7., 8. og 9.kl.  
• Noget fagligt der måske går på tværs af årgangen, udskolingen.  
• Noget på tværs - f.eks. musical.  
• Det kan jo være noget ekstra til eleverne ift. at lave noget på tværs - ift. fagligt niveau. Måske 

et valghold.  
• Noget der skal komme alle til gode, ikke kun fokusere på eliten.  
• Rollespil - ildsjæle  
• Tager man de fagligt stærke ud, skaber man også rum for de der er udfordrede. Måske endda 

valgfrit.  
• Mere af to-lærer timer. Man kan niveaudele timerne. Bare det at have en lærer til rådighed. 

En der kan hjælpe en videre.  
• Alle kommer på kursus / Turboforløb (både røde gule men også grønne elever)  
• Valghold fra 15-16.30? Fx en stor musical man kan melde sig til 

  
Budget 2020 skal vedtages ved bestyrelsesmødet i marts. Til den tid skal vi vide, hvilket forslag vi 
går med.   

 
7. 20:40      Eventuelt – 5 min 

• Overnatning på skolen 

Vi låner et lokale. Gymnastiksalen, hjemkundskab eller aulaen. Adviserer brandvæsnet. Kontak-
ter os ift. Nøgler og alarmer.   
• Energidrikke. OBS-punkt. Punkt på forældremøde. Information ud til udskolingsklasserne.  
• Rådmanden indbyder til dialogmøder med bestyrelser i Nord (område nord) Dagtilbud, 

skole og FU onsdag 23/10 kl. 19-20.30.  
 

 
 
 
 


