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Referat af skolebestyrelsesmøde  
16. august 2021 

 
Deltagere: Forældre: Bill, Gülay, Lene A, Morten, Søren, Thomas + Ledelse: Anne, Linda Torben + med-
arbejderrepræsentanter: Maria og Thomas 
Afbud: Signe, Connie, Lene T. Maria (Elever deltager når der har været valg og elevrådsmøde) 
 
1. 18:30 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min 

• Godkendt 
 

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

Nyt fa ledelsen 
• Carina har haft orlov fra bestyrelsen. Hun er nødt til at trække sig helt pga. nyt arbejde. Det 

betyder at vores to suppleanter (søren og Gülay) dermed er faste medlemmer i stedet for 
Kasper og Carina. 

• Efter et år med corona er det dejligt at være kommet i gang med almindeligt skoleskema ef-
ter sommerferien. Vi kan igen gennemføre alle vores gode traditioner og fællesskaber på 
tværs af klasser: Morgensang, trivselsledere, holddeling, alm. skema og mødetider. 

• Vi har fået nye ansatte. Marie (bl.a. mat/h/D og klasselærerfunktion) og Robin (gammel ken-
ding. Robin har søgt tilbage (samf og madkundskab samt mat i to klasser. Rikke L har skiftet 
job og vi har ansat Luise i hendes skema samt læsevejleder. Tina i Sfo stopper. Vi har ansat 
Sarah Voigt.  

• Maria er sygemeldt pga. kræft. Hun kommer på skolen og hjælper med vikar. Hun er medar-
bejderrepræsentant i bestyrelsen  

• 8 ungarbejdere fra Bakkegårdsskolen er ansat i SFO-regi.  
 
Pædagogiske dage i aug. Vi har valgt at sætte fokus på tidligere indsatser.  

1) Mindsetteori (metoder og sprog)  
2) Inddrage feedback i undervisningen  

 
Forældremøder – ledelsen indleder med et oplæg på 10-15 minutter 
 
Indskoling + SFO: Indskolingen har besluttet at sætte fokus på brugen af Fri for Mobberi. I SFO er vi 
klar med det nye aktivitetskatalog. I SFO vil vi invitere Thomas, når vi skal drøfte den nySFO-vision 
og de nye mål og rammer for SFO.  
 
Udskolingen – Udskolingsfokus med udgangspunkt i bl.a. værdigrundlag arbejdsgruppe og elevind-
dragelse samt MOT som er på skemaet 7.-9. årg. 4-9 årg. bliver inddraget i nogle arrangementer.  
 
Medarbejder (TN) 

- Dagene i Grenå er vigtige. Dejligt med gentagelser og ikke nye emner men fornyelser 
- Fagdage – f.eks. på fredag er der aktiviteter på tværs som samlet udskoling 5-9.årg.  
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- Fodboldlinjen (er startet op i dag). 30 elever er tilmeldte i år. Sidste år havde vi 20.  
- MOT starter op i slutningen af aug. Coaches (Bettina, Anna Langer og Thomas). Der kommer 

en HEJ kampagne i klasserne. ”Siger man hej, siger man mere, end man tror”.  
- MOT til glæde dagen (sidste år 4.-9. årg.). Nogle fra 8. bliver uddannet til at undervise lidt 

MOT i 6.årg.  
- Glade for at være tilbage.  

Forældre:  
- 24 og 25 elever på kommende 0.årg. Vi kan mærke at byen er i vækst.  
- SFO der er 160 indmeldte og vi havde budgetteret med 135 børn.  
- På skolen – vores generelle elevantal er steget.  
- Er der gjort nogle overvejelser ift. det tabte undervisning som bl.a. Svømning: Svømning kan 

vi desværre ikke gøre så meget ved. Lærernes og ledelsen overvejelser er, at vi især trænger 
til at dyrke det sociale og fællesskaberne. Linda og Anne har fokus på fællesskabet og der er 
sat lidt midler af. Vi følger elevernes faglighed på konferencerne som afholdes i uge 38.   

 
- Ift. SFO – den første uge (opstart for helt nye små elever). Måske kan man gøre noget ift. det 

set up. Opstartsbrevplan? Rammer, datoer, forældremøde, give et billede struktur, plan for 
hvad sker der den første uge m.m. Struktur på de første dage. Intervaller for rundvisning 

- To nye lærere ift. skolepatruljen. I hører nærmere.  
- Blot til info så er der nogle der er ved at starte en friskole op i Trige. Naturfagsdidaktik.  
- Valgfag 9. outdoor, masterchef. Hvis man har valg by-dækkende så kan dette erstattes med 

det på skolen.  Der er ligeledes TEC-hold i 9.årg. Dette er i samarbejde. Men ung i Aarhus.  
- 7-8 årg. valgfag er anderledes i år. F.eks. Masterchef er oprettet årgangsvis for 7.årg. og 8. 

årg.  
- Der ønskes en rundvisning på den nye institution Bakketoppen.  

 
3. 18:50 Fra dialogmødet med rådmanden 24/6  

- Forslag. Kunne vi invitere Skoleleder Mogens fra Skåde Skole til vores heldagsmøde (en lør-
dag/søndag). 
  

 
Spisning 

 
4. 19:15 Input til bestyrelsens årshjul 

• Principper - tilsyn med vores principper – hvilke og hvornår 
• Heldagsmøde i starten af skoleåret fx september – finde dato:  Skolen for ALLE 

lokale børn – tiltrække og fastholde elever – nybyggeri i området. Heldagsmø-
det skal ikke kun handle om udskolingen. Det stærke forældresamarbejde kan 
mærkes allerede i 1. klasse og medvirker til, at man bliver i klassen i hele skole-
forløbet. Vi skal også fokusere på at alle de nytilflyttede vælger os.  

• Branding af skolen – og bestyrelsens rolle til dette 
• Er der andre emner, som vi skal have i årshjulet 

1) Principper:  
- Skal have kigget på bl.a. Princip om brugen af IT og medier samt mobiltelefonen og ordens-

reglerne heromkring.  
- Princip for SFO fra 2010 skal vi have kigget på – det passer med at vi også vil se på den nye 

fritidspædagogiske vision og de nye mål og rammer for SFO 
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- Vores nye princip for kommunikation samt for skolehjem samarbejde – evaluering af elev-
centrerede samtaler for alle klasser og fagcafe for 8.-9. årgang.  

-  
2) Heldagsmøde 
- Emnet er den attraktive lokale skole, der tiltrækker og fastholder alle lokale børn. 
- Torben udsender dagsorden. Dagen er en blanding af oplæg fra forældre og data (både vores 

lokale data, forældretilfredshedsundersøgelsen samt B&U rapport om skoleskift) 
- Torben udsender doodle – så vi kan finde en lørdag eller søndag i uge 37-40 hvor flest kan 

deltage 
-  

 
3) Branding 
- Skolefest  
- Fortsætter med FB og Aula  
- AV overvejer Instagram for udskolingselever.  
- Kunne man samarbejde med andre instanser ift. at få fat i tilflyttere. Evt. et samarbejde med 

kommunen så man kan få informationer/infomateriale  
- Skal der lægges intromateriale på hjemmesiden. Tilfredshedsundersøgelser. Evt. citater eller 

små film ”hvorfor skal man vælge bakkegårdsskolen”. Små film der måske er det første man 
ser (fastgøres) i toppen af FB.  
 

4) Andre emner til årshjulet 
- Arbejdsdag på skolen – frivillig arbejdsdag for forældre. Forældre med en arbejdsmæssig 

baggrund?   
 
 

 
 
5. 20:45 Eventuelt – 5 min 

- 2 .årg får Chromebooks slut sep.  
- Gode tilbagemeldinger ift. Chromebooks og erfaringer om indberetninger af skader.  Alle ele-

ver fra afgangsklassen er afleveret både nøgler og alt tilbehør. Vi har skader på chrome-
books,  men ikke super mange skader.  Der er også fejl på Chromebooks der kan fylde.  
 

 
 


