Referat af skolebestyrelsesmøde
10. november 2021
Deltagere: Forældre: Bill, Gülay, Lene A., Morten, Søren, Thomas + Ledelse: Anne, Linda Torben + Fra
elevrådet: Anna, Asta og Janusha
Afbud: Maria, Thomas, Lene T, Signe, Fra SFO-forældrerådet: Afbud fra alle fire

Fælles med SFO-forældreråd 18:30-19:40
1. 18:30
Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min
Godkendt.
Punkt 2 og 3 udgår fra dagens møde, da SFO-forældrerådet har meldt afbud
2. 18:35
Nyt fra ledelse, medarbejdere, elever og forældre – 15 min
Udskoling:
- Ressourcecenteret - AKT fagdage,
- Udskolingsarbejdsgruppen fokus på kommunikation og sprogbrug.
Indskoling:
- Indskolingen – samme fokus. Der hører de også et sprogbrug.
- Varieret og god undervisning
- Indsatser på klassebasis - hvor det bøvler
SFO :
- Snart står den på julegaver og aktivitetskataloget sættes på pause i december
- Projekt basket
- Halloween aftenfest i sidste uge
- Forældreråd – fire forældre har meldt sig. Konstituering ved næste møde.
Som skole:
- Ny artikel - udgave til treklang
- Bogstavtyven
- Fagdage
- Bakkegårdsskolen i tal –
Mobning – 1%
Sidste år bestod ALLE 9.kl. afgangsprøven.
Elever:
- Fagdage – dage med ture og med et emne eller projekt en hel dag.
- Vandautomat – kan vandautomaten renses ellers ønskes ny – nogle sætte tyggegummi i?
- Halloween i SFO
- Skolevalget 2021 gennemført i uge 41
- Venskabsklasse hyggede sammen i uge 41
Forældrene:
- Halloween i SFO var en succes
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18:50
3.

19:10

4.

19:25

Spisning – 20 min

Samarbejdsaftalen mellem SFO-forældreråd og bestyrelse – 15 min
Vedtages årligt i november – se bilag 1
Udskudt – afbud fra SFO-rådet
Fritidspædagogisk vision – 15 min v Thomas og Linda
Information om SFO’ens videre arbejde FU-visionen og Mål og Indhold
Udskudt – afbud fra SFO-rådet

Kun for skolebestyrelsen 19:40 21:00
5.

19:40
Ekstraordinært valg
- Ekstraordinært valg til bestyrelsen
- I løbet af næste uge så sender TM tidsplanen pr. mail til bestyrelsen
- Man overtager Connies plads ift. Om hun kører til 2022 eller 2024
- Tre ugers tid til at melde sig.
- Valg hvis der er mange der gerne vil.
- Der skal måske laves en video

Til sommer er der ordinært valg – for dem der valgt frem til 2022.
Til sommer går Thomas yngste barn ud af 9. klasse. Derfor stopper han til sommer i bestyrelsen.
6.

19:50

Opsamling på heldagsmødet
Bilag med udkast til fast punkt
Vi vil følge det tæt frem til sommer
Punkt som sættes på ved hvert møde.
- Siden sidst er der nogle aktuelle tal
- Exit samtaler med fraflyttende elevers forældre
- Deler vi bøvl: Er der nogle klasser hvo vi kar skrevet hjem pt.?
- Deler vi blær: Sprede de gode historier
- Hvis I har viden om bekymringer skal de nå frem til ledelsen
Punker der ikke skal på ved årligt møde.
- Hvad har vi af indsatser
- Kigge ind i data fra elevtrivselsmålingen
- Få øje på noget tidligt.
- Hvordan går det klasserne rent fagligt? Elevernes faglige progression?
- Forældretilfredshedsundersøgelse
- Hvordan kommunikerer vi ud – er kommunikationen tilpas. En gang om året skal vi kigge på
princippet for kommunikation – og drøfte hvordan det går med både at dele blær og bøvl.
- Viden om klasser ift. klasselærerskift eller generelle skift.
- Evt. et fokus på den progression der har været ift. den specifikke indsats på klasseniveau.
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Siden skolestart efter sommer har 6 elever forladt skolen. De tre skyldes flytning til nye byer. Vi
talte om indhold fra exitsamtaler for de resterende tre elever. Hvad skoleskiftet skyldtes. Bestyrelsen fik viden om tre klasser, hvor skolen har delt viden med forældrene om noget der bøvler.
7.

20:40
-

Eventuelt
Skolebestyrelsernes aften 30/11
Julefrokost efter næste møde 9/12
den 30/11 er der et dialogmøde for skolebestyrelser.
Den friskole. De starter op med 8 elever.
Måske kan vi mødes tidligere til bestyrelsesmøder – måske kl. 17.00 hvis det passer.

Med venlig hilsen
Thomas bestyrelsesformand og Torben skoleleder
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