Referat af skolebestyrelsesmøde
27. april 2022
Klokken 17:00 – 19:00
Deltagere
Forældre: Bill, Gülay, Lene A., Lene T, Signe, Søren, Thomas Afbud: Søren
Ledelse: Anne, Linda, Torben
Lærere: Thomas. Afbud Maria.
SFO råd: Lindy Afbud: Nicole, Trine
Elevrådet: Anna, Asta (Julnar på lejr med 8. klasse)

1. 17:00
Godkendt

Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min

2.

Nyt fra ledelse, medarbejdere, elever og forældre – 15 min

17:05

Skoleleder
• Påskeudstilling 0.-4. klasse blev gennemført i fredags – I kan se den ude i aulaen.
• Bakkerup By – vi er i fuld gang med planlægning af ugen og den store skolefest 19/5. Alle arbejder i
forskellige værkstæder på tværs af årgange og diskotek.
• Mellemformer – vi har haft to oplæg fra PPR om metoder der skaber struktur og ro – årgangsteamene
udvælger og afprøver indsatser – ledelsen deltager ved teammøder på alle årgange
• Dialogmøde 24. maj om bredere børnefællesskaber 17:30-19:00 på Rådhuset. Thomas og Lene vil
gerne deltage.
• Høring Bredere Børnefællesskaber 12 maj til 6. juni. Næste bestyrelsesmøde er først 16. juni. Vi laver
derfor et kort møde på TEAMS ift. høringssvaret. De som har lyst kan deltage. Dato ukendt men klokken 20.
• Ukrainske familier. De to skoler i nord er Ellevang og Skæringsskole der skal holde sig klar og ansætte. Gå i gang på mandag. Måske kommer 100.000 til DK. Aarhus skal rumme 6%. Der er udarbejdet
grundige drejebøger. Oprette klasser på netværkskolen ift. store børn med udfordringer. Taler engelsk og Ukrainsk da de skal hjem hurtigt. Men i Aarhus går vi integrationssporet ift. at lære dansk.
• Fredag er første gang vi har fælles morgensang.
Udskolingsleder
• PROM festen – eleverne havde en super aften
• Udskoling pauser – Elevrådet er inddraget. Talt om at de skal inviteres til udskolingsmødet. Kommet
med forslag til pauser - de store gøre noget for de små og talt om pauser i klasserne. Sender det til
Anne på aula.
• Vi har tjekket vandautomaten – den kan nu lave køligt vand
• Sidste skoledag planlægningen er i fuld gang til 20/5 dels på skolen dels store festival om eftermiddagen
• Skriftlige prøver
• Nu kan vi mærke at vi er på den anden side af corona – tid til ture. Mosgaard, tur til AGF.
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•

Vi laver et forældremøde i den ene 5. klasse for at samle op på mødet i november. Det går meget
bedre nu.

Indskolingsleder
• Bøvl - Flere klasse har vi fokus på tværfagligt samarbejde med AKT og soc.forvaltning. Her skriver vi
ud til klassens forældre.
• Ulrik på vej tilbage
• Nu kan vi mærke at vi er på den anden side af corona – tid til ture. Domkirken, musikhuset, morgensang.
Lærerne:
• Lærerne er gået i prøvemode hos lærerne, så 9. årgang kan klare sig godt ved prøverne
• Lejrskole 8. årgang er i KBH i denne uge
• Bakkerup by – uge 20 er ved at blive planlagt
• Blåmandag 16. maj
• Sidste skoledag 20. maj.
• ILD festival. MOT coachene (de voksne) har været afsted og blive inspireret. God oplevelse. Corona er
væk og det betyder noget.
• Onsdag d. 22.06 er der dimission.
SFO:
•
•
•
•

Pædagogerne arbejdslørdag. Vedtog prøvehandlinger – inddragelse af børnene stemmer og digitalt
fællesskab. Thomas kom med oplæg om FU-visionen
Førstehjælpskursus.
Besøg i klubben for 3. klasserne.
SFO deltager i Bakkerupby

Forældrene:
• Ikke sket de store ting.
• Lindy har siddet alene men nu er der kommet flere til.
• Der er en oplevelse af at der er flere konflikter i SFOEN. Det giver mening da der mangler primære
vokse.
Eleverne:
• PROM var en fed aften. 9.kl pyntede op. De dansede og hyggede. Rigtig god
• 9A: Fagdag i går. Arbejdede med prøven i engelsk.
• 9B: Matematik. – emner der skulle undersøges og fremlægges. Aktiv den sidste del af dagen. Måle op
udenfor.
• Skriftlige prøver. Startede med at træne til det for lang tid siden.
• Forberedelserne til deres revy.

Spisning 20 min
3.

17:40

Samarbejdsaftalen med SFO-forældrerådet – 10 min
Evaluering af samarbejdet
SFO-forældrerådet holdt møde i mandags og synes, at samarbejdsaftalen er fin.
I efteråret 2021 måtte forældrene fra SFO-forældrerådet, desværre melde afbud til mødet i november og december med skolebestyrelsen.

TRIVSEL • MANGFOLDIGHED • LÆRING •TRADITIONER
Bjørnshøjvej 1 8380 Trige • 87 13 63 00 • bak@mbu.aarhus.dk • www.bakkegaardsskolen.dk

Der har ingen problemer været i samarbejdet, men vi har heller ikke rigtig haft mulighed for at mødes. Både
SFO-rådet og bestyrelsen vil gerne have et tættere samarbejde.
4.

17:50

Valg til skolebestyrelsen – 10 min
Bilag tidsplan
Valgt fra 2020-2024: Bill, Signe og Søren (Søren kom ind som suppleant for Kasper) (Morten er trådt ud)
Valgt 2018-2022: Connie (trådt ud) Lene A (genopstiller ikke), Lene T (genopstiller ikke), Thomas (genopstiller ikke) og Gülay (kom ind som suppleant for Carina) (Gülay genopstiller)
Dvs. vi skal bruge mindst fem nye, hvis vi fortsat skal være 9 forældre i bestyrelsen.
Lindy fra SFO-forældrerådet vil gerne stille op.
Tidsplan for valget blev godkendt.
Plan for at skaffe gode folk til bestyrelsesarbejdet:
• Vi laver en video – til aula Facebook og Aulaen ved skolefest
• Torben og Linda spørger de nye kommende forældre på 0. årgang – ved børneindskrivning samt i
brev 1. juni
• Vi laver en bod ved skolefesten for at reklamere for det vigtige arbejde i bestyrelsen

5.

18:00
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolebestyrelsens bod ved skolefesten 19/5 – 20 min
Hvad fortæller vi om arbejdet i bestyrelsen – hvordan får vi folk til at stille op?
Bestyrelsen laver en bod til skolefesten – hvor vi fortæller om arbejdet og opfordrer til at stille op
Det bliver en sodavandsbod – så folk naturligt kommer for at købe.
Vi får 9. klasseelever til at hjælpe med salget af sodavand – så man er frigjort til at tale med folk
Torben trykker foldere om skolebestyrelsens arbejde fra Skole & Forældre
Vil du selv stille op? – Vil du nominere en anden forældre, som du tror kunne være god at have med i
bestyrelsen?
Kunne kan lave en video der kører i baggrunden – evt. den fra hjemmesiden
Torben laver en vagtplan 17:30-19:30 (Gülay vil gerne sidst på aftenen – Lene T tidligt)
De nye 0.forældre kan stille op. Skrive det i forældrebrevet og sige det til mødet.

6.

18:20
Orientering om HPV-vaccine forskningsprojekt – 10 min
• Frivilligt
• Gøre det let for forældre ved at vaccinen foregå på skolen – hvis forældre giver samtykke
• Elever med anden etnisk etnicitet har ofte lavere tilslutning til vaccinen
• Info med viden om vaccinen
• De kommer på forældremødet på 5. kl. og fortæller om projektet
• Info video til elevrådet.
• Samtykke fra forældrene.
• 1. vacc til jul 2. vacc i foråret.
• Rådgivning herom.
Info herom til forældre skal være mens ledelse holder oplæg – forinden selve forældremødet i klassen.

7.

18:30
•
•

Input til årsberetningen - 10 min
Brainstorm og stikord
Tiden efter corona
Valget
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•
•
•
•
•

8.

Arbejdet med at øge informationen til forældre hvis der er bøvl i klassen – både via AULA og via forældremøder. Vi har det er det problem – hvad gør vi og hvordan kan I hjælpe som forældre. Opfølgning via ugentlige breve – hvordan går det så.
Holddeling
Mobilpolitikken
It-princip
Skal årsberetningen evt. udformes som en video?

18:40

LUKKET PUNKT – 15 min

9. 18:55
Eventuelt – 5 min
Fodboldlinjen oprettes ikke næste år. Der er ikke elever nok, derfor udnyttes de seks lektioner bedre i fem
klasser, hvor vi har brug for øget tovoksen.
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