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Referat af skolebestyrelsesmøde  
20. september 2022 

 
 
Deltagere:  

FORÆLDRE: Andreas, Lindy, Louise, Rikke, Sandra, Signe, Søren 
Afbud fra Gûlay, Bill, Signe,  
 
MEDARBEJDERE: Jesper, Maria, Miv, Jesper 
Afbud:  
 
LEDELSE: Anette og Anne  
Afbud: Lea  
 
ELEVER:  
Afbud  

 
1. 17:00 Velkommen til nye og gamle – præsentationsrunde - 3 min 

 
 
2. 17:03 Godkendelse af dagsorden og referat – 2 min 

 
 
3. 17:05 Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 20 min 

Ledelse: 
AV 

- Ledelsessituationen – hvem gør hvad. 
- AV skrevet i treklang – ledelsessituationen og Sig hej kampagnen.  
- Social kapital lige om hjørnet samt processen  

 
Medarbejdere: 
 
Udskoling:  

- Personalet er rykket sammen i denne periode, og vi hjælper hinanden i denne periode.  
- Eleverne blandes i pauserne udskolingen – det fungerer overraskende godt.  
- ALTID pauseaktiviteter i 10 pausen. Der er lavet årshjul. 

Indskoling:  
- Der har været personale, der har været syge med virus 
- Sygemelding 
- Roligt på gangene og i klasserne.  
- Der arbejdes på gangene – og de læser på tværs.  
- De store læser for de små i læsekasserne.  
-  

 
SFO 

- To medarbejdere i Spørring – ca. 24 børn i Spørring.  
- 169 børn  
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Forældre:  

- Søren fortæller, at han har to piger, der gerne vi afsted i skole - de er meget glade for skolen.  
- Søren er også blevet bestyrelsesmedlem i forsamlingshuset. Det giver nogle muligheder for 

samarbejde på tværs ift. at skolen bliver bragt i centrum. 
 

Elever:  
(Deltog ikke) 
 

 
4. 17:25 Spisning 
 
5. 17:40 Kommunikationsform i bestyrelsen  

   
Hvornår bruger vi Aula-gruppen?  
Hvornår mail?  
 
Aftaler:  

- Vi laver et kursus i at bruge AULA ift. at bruge mapperne.  
- Vi kommunikerer på aula  
- Datoer/kalender invitationer i Outlook  

 
 
6. 17:50 SKUBBES til der er ansat en skoleleder      Læringssamtale med Børn&Unge chef.  

Info: Læringssamtaler 22/9 13.15-15.15 
PowerPoint  
 
Anne har inviteret Søren - som formand for skolebestyrelsen.  
 

• Anne præsenterer 
• Data/oplæg fra tidligere læringssamtaler 
• Herunder: 

- Baggrund for valg af fokusområde? 
- Hvordan arbejder skolen med det? 
- Hvordan vil skolen arbejde med det fremover? 
 

• Bestyrelsen drøfter: 
• Hvad undrer?  
• Hvad kunne vi tænke os at få uddybet i forbindelse med læringssamtalen?  
• Hvilke inputs er det fra et forældreperspektiv vigtigt at bringe ind på lærings-

samtalen? 
 

• Bestyrelsen får direkte adgang til datapakkerne i løbet af september 2022 på 
dette link. 

 
 

 

https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/foraeldresamarbejde/
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/foraeldresamarbejde/
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/foraeldresamarbejde/
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7. 18.45 Bestyrelsens kerneopgaven 

  

BLOT til ORIENTERING 
 
Bestyrelsens ambitionen er at besøge principperne og evt. revidere dem løbende.  
 
Til næste bestyrelsesmøde vil vi kigge på et Årshjul. Vi skal kigge på principperne. Søren og Anne kommer 
med at udkast til et årshjul.  
 
 
HVAD ER ET PRINCIP? 
Et princip omhandler en central del af skolens virksomhed. 
• Det udstikker den kurs, skolen skal følge på et givet område 
• Det afspejler, de værdier man ønsker, skolen skal præges af 
• Det er ikke et diktat, men giver skolelederen flere konkrete handlemuligheder, når det omsættes til praksis 
 
Et godt princip er: 
• Kortfattet 
• Formuleret så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden at det skal ændres 
• Formuleret, så det giver et grundlag for at udarbejde en handlingsplan 
• Formuleret, så det efterfølgende kan afgøres, om princippet er fulgt eller ej 
• I overensstemmelse med eksisterende principper for skolens virksomhed 
 
Inspireret af: Undervisningsministeriet (1998): ”Skolebestyrelsen - hvorfor og hvordan” 

 
 

 
 
8. 18:55 Eventuelt 

- Fredag d. 23. september inviterer Skole og Forældre i Aarhus og Børn og Unge forældrevalgte fra 
skolebestyrelser og SFO-forældreråd til en spændende eftermiddag og aften med oplæg, work-
shops og masser af tid til samtale og erfaringsudveksling om det frivillige arbejde på skolerne 
 
Der er tre pladser pr. skole til arrangementet., som kickstartes med oplæg af Svens Brinkmann. 
Arrangementet begynder kl. 16.30 og afsluttes med netværksmiddag  
Se program i link  

https://deltag.aarhus.dk/begivenheder 
 
Aftaler: Søren deltager 
 
 

- Formandskaber fra bestyrelserne. 
Vi har aftalt at mødet med formandskaberne bliver tirsdag d. 4. okt. Kl. 17.00 – 19.00. Jeg forven-
ter naturligvis, at I også deltager. I må meget gerne forvarsle jeres bestyrelser, så de kan finde ud 
af, hvem der kan deltage. Så vidt det er muligt er mødet for formand og næstformand. 
Formålet med mødet er: 
Gensidig inspiration til det gode bestyrelsesarbejde. Lære hinanden at kende og finde vej i orga-
nisationen, hvis man som bestyrelse har ønsker om at gå videre med noget. 
Program for mødet kommer så snart, vi har aftalerne på plads. 

https://deltag.aarhus.dk/begivenheder
https://deltag.aarhus.dk/begivenheder
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Vi forventer, at mødet afholdes i distrikt nord.  
Venlig hilsen Karina Møller, Børne- og ungechef, Aarhus Kommune 
 

Aftaler: Sandra, Søren deltager. Anne tilmelder.  
  

 
EVT.: 
 
Skal vi arbejde videre med nedenstående:  

- Skal vi som bestyrelse aktivt gøre noget ift. at få sat skilte op ift. at der ikke er af og pålæsning? 
- Kan man søge om at gøre vejen ensrettet? 
- Skolepatruljen - skal de stå anderledes? 

Aftaler: Vi kunne tage det op på et af de kommende bestyrelsesmøder.  
 

 
Blot en tanke - Fraflytning:  
Vi skal være opmærksomme på hvordan vi taler om fraflytning, hvis der skal tales om fraflytning.  

- Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi taler om dette emne.  
- Måske skal man tale om det hver halve år – ud fra data?   
- Måske skal vores FOKUS altid være ”Hvad er det, vi gør for at beholde eleverne”. 

 
Bestyrelsen arbejder for : 

▪ Lokalsamfundet får et stort ejerskab til skolen gennem aktiviteter og involve-
ring  

▪ Bakkegårdsskolen skal være det naturlige valg - det eneste rigtige  
▪ Bakkegårdsskolen skal være hjertet i Triges Lokalsamfund.  

Men hvordan gør vi dette?  
 
Aftaler: Vi kunne tage det op på et af de kommende bestyrelsesmøder.  
 
  

 
 

Med venlig hilsen 
Søren Esbensen, Bestyrelsesformand og Anne Vindberg-Larsen – konstitueret skoleleder  

 


