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Skolebestyrelsens årsberetning  
Skoleåret 2020/2021 
 
Corona kom til at præge det forgangne år på skolen, i bestyrelsen og overalt i samfundet. Mange af sko-
lens gode traditioner blev sat på pause på grund af myndighedernes restriktioner.  Skolebestyrelsens 
og skolens arbejde i løbet af året har i høj grad handlet om, at få det bedste ud af denne særlige tid.  
 

Ved bestyrelsesmøderne har vi i løbet af året haft fokus på, hvordan det gik med fjernundervisningen 
og livet på skolen under alle restriktionerne. I modsætning til sidste skoleår havde alle elever fra 2.-9. 
årgang i år deres egen chromebook, da skolen pludselig skulle til at fjernundervise.  Personalet på sko-
len har udvist stor kreativitet for at lykkes med en helt ny undervisningsmåde via computeren. Famili-
erne skal også have stor ros for at hjælpe til med at få det hele til at fungere. At passe hjemmearbejde 
samtidig med at barnet skal hjælpes med computeren og skoleopgaverne gav til tider en ret hektisk 
hverdag ude i de små hjem. Så tak til alle! 
 

Indskolingen fik lov at komme tilbage på skolen i begyndelsen af februar. Herefter har de kørt med ret 
stabile skemaer med klassens to fast lærere. Det har givet eleverne rolige dage med kendte voksne.  
 

SFO har på grund af corona været tvunget til at holde klasserne adskilt. Vi glæder os til efter sommer 
at kunne åbne i SFO-Spørring igen og forhåbentlig igen at kunne lave helt klassisk SFO med aktiviteter 
på tværs af klasser efter interesser.  
 

Udskolingen har på grund af myndighedernes beslutninger været gennem en længere periode med 
fjernundervisning og med skiftende skemaer. Så skulle eleverne være hjemme, så skulle de være på 
skolen hver anden uge, så skulle de have udedage. Udskolingen har fulgt skemaer med flere fag og læ-
rere. Eleverne er endelig fuldt ud tilbage. Hverdagen har indfundet sig, og det er rigtig dejligt. 
 

Næste skoleår vil Bakkegårdsskolen fokusere på at få alle de gode traditioner op at køre. Alt det der 
skaber gode fællesskaber og fælles oplevelser: Skolefest for alle elever og forældre, Prom-fest for ud-
skolingen, trivselsledere i pauserne, hold på tværs af klasserne, venskabsklasser, legepatruljer og mor-
gensang. Vi vil følge og videreudvikle de nye tiltag: MOT i udskolingen, Fodboldlinje for 6.-9. klasse, 
Tech-linje på 9. årgang. 
 

De nye principper for skolehjemsamtaler skal skubbes i gang for alvor i det nye år. Samtalerne bliver 
elevcentrerede, hvor det bliver barnets eller den unges egen oplevelse af sin læring og trivsel, der er i 
centrum. På 8.-9. årgang kommer der en fagcafe, hvor man kan møde fx fysiklæreren eller tysklæreren.  
 

Stort set alle de 6-årige i skoledistriktet vælger Bakkegårdsskolen som det naturlige valg. Det skal vi 
holde fast i. Der bygges i både Trige og Spørring, så prognoserne peger på, at skolen vil vokse i elevtal. 
Det er dejligt. Vi vil gerne være endnu bedre til at fastholde eleverne, så de alle bliver på skolen i hele 
skoleforløbet. Arbejde med at være den attraktive skole, som alle lokale børn vælger, vil blive et fokus-
område i det kommende år for bestyrelsen, ledelsen og personalet.  
 

Skolebestyrelsen har i løbet af året afgivet to høringssvar til kommunen, et om den nye Fritidspædago-
giske vision samt et om Ståsted for arbejdet med mental sundhed for hele 0-18 års området.  
Sammen med den nye indskolings- og SFO-leder, Linda, personalet og SFO-forældrerådet vil vi arbejde 
med, hvordan den fritidspædagogiske vision skal udmøntes i vores SFO.  
Arbejdet med at sikre den gode mentale sundhed og trivsel vil som altid være et fast punkt for besty-
relsen. 


