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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde  
2.nov.  2022 

 
 

Klokken 17:00 – 20:00 
 

 
1. 17:00 Velkomst og præsentation 10 min 

o Skolebestyrelsen vil gerne arbejde 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.  

 
2. 17:10 Oplæg – Trine Mors Larsen – tidligere bestyrelsesformand for Vorrevangsskolen  

 
 Formålet:  

o Vi skal tale sammen 
o Vi skal lade os inspirere til vores bestyrelsesarbejde gennem Trine Mors 

Larsens oplæg 
o Vi skal finde et fælles fokus 

Udvalgte noter fra oplægget: 
 

• Tidsproblemet  
 
Skolebestyrelse – formel magt. Men svært ved at føre tilsyn.  Blanding af professionelle der 
arbejder med det hele tiden og frivillige der arbejder med det 3 timer om måneden  
 

• Rugbrødsudvalget – en leder en medarbejder og bestyrelsen. 4 pers – maks.  
 
Skala – 0 til 10 skalaen. Dette udvalg behandler det. Arbejder fx med principperne.  
Gøre plads til en stor proces af 4 møders varighed der kun handler om dette.  
 

• Ulighedsproblemet  
 
Bestyrelse til at blive en gruppe. Forudsætningen for dette er at vi få opbygget noget tillid til 
hinanden.  
 
Lederen og bestyrelsesformanden taler meget og forældrene er tavse. Det er en udfordring 
ift. at få os til at blive en gruppe. FX – et møde om året gør vi noget andet.  Tage TUNØ og le-
vede bål. Havde det første møde der og tog hjem igen om aftenen. Kom ud af skolen – lave 
noget andet. Få noget rødvin….  
 
****Hvad er vores visioner – hvad drømmer vi om?  
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En forældrekæphest, der er sur. Det er ikke det rette sted at klage over det enkelte barn læ-
rer! Vi skal gøre noget for at lære hinanden at kende. Kigge til foreningslivet.  Det skal blive 
sjovt.  
 
Eks. på form:  
1 møde: Hvad vil vi?  
2 møde : planlægger processen 
3 møde: hente data, interviewe – hvad ønsker de?  
4 møde beslutte noget.  
 
Vi skal altså arbejde for noget – vi skal vælge hvad. Vi skal sætte børnene i centrum.  
 
 

 
 

3. 18:15 Spisning 
 
4. 18:35 Dialog faciliteret af Trine  

 
  

Hvorfor er vi her - udsagn? 
• Ændre et narrativ for både byen og skolen  
• Ens forældre har gået på skolen, jeg har selv gået på skolen. Lokalsamfundet har 

noget at byde ind med.  
• Jeg er også flasket op herude. Jeg er vendt tilbage, da vi skulle etablerer os. Fol-

keskolen er for mig det naturlige valg. Man skal støtte op om lokalsamfundet. 
Både her og nu og også på sigt. Vi skal alle kaste ressourcer ind m 

• Repræsentant for kollegaer. Jeg elsker mit job. Jeg er stolt af at arbejde her. Alle 
relationerne skal være i orden. Gerne have en stemme ind i det, men stemmen 
går begge veje. Har hørt store og gode forventninger til den bestyrelse, der sid-
der nu. Energi avler energi.  

• Repræsentant fra SFO – pulsen ift. hvad er det der sker. Vi skal have den bedste 
SFO.  

• Jeg er pro folkeskolen. Jeg vil også denne skole. Jeg vil gerne at alle børn føler sig 
som en værdifuld del af den. Hvordan bringer vi det i spil? Bygge bro i endnu hø-
jere grad mellem BH og skolen.  

• Ledelsesrepræsentant – en gave at få lov at sidde med i en periode. Gerne samar-
bejde bestyrelserne imellem.  

• Ledelse – jeg brænder for den her skole. Vi skal gøre noget nyt og noget andet. 
Alle i lokalsamfundet skal have ejerskab i skolen. Der er kræfter lokalt og i f.eks. 
forældrerådene. Vi skal være et VI og være synlige. Vi skal fortælle de gode hi-
storier.  

 
 

Hvad kunne vi egentlig tænke os?  
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Vi kan godt nå en proces i foråret.  
• Fortællingen 
• Narrativer.  

 
Tanker - udsagn:  

• Pege på noget vi selv kan gøre – en lille energi booster som kommer fra bestyrel-
sen.  

• Lidt aktivistiske – skabe nogle oplevelser som kan skabe sammenhæng. Det vil 
give os energi.  

• Arbejde med det relationelle på tværs af årgangene.  
• Arbejde på at vi i skolen en gang om året laver noget hvor bestyrelsen er inddra-

get – Bakkegårdsdagen  
• Arbejdslørdag 
• Synlighed – Bakkerupby. Noget årligt ? 
• Uge 6 – noget på tværs lokalt.  
• Høre børnenes stemme – elevråd der bliver interviewe de store og små. Hvad er 

en god skole for dem?  
• Tilhørsforhold for forældre – hyggestund 
• Hvad er succesen – hvad er det vi vil opnå - fælles 
• Forældrerådene i spil  
• Traditioner  
• Fødekæde – de små skal op på skolen  

 
Hvad vælger vi? Hvad vil vi arbejde med?  
 
 
 
VORES VALG :  

o Uge 6 – en af dagene – måske fredag – genbrug/bæredygtig byttebørs, be-
styrelsen ift. organisering/indsamling? mini tombola, sponsorater til 
præmier.  

 
 

 
5. 19.30 Orienteringspunkt ved Karina Møller – skolelederstilling i genopslag    

 
6. 19:50 Eventuelt 

 
 
- Søren – Høringssvar.  
- Søren – orientering ift. Gülay fra bestyrelsen  
- Godkendelse af dagsorden og referat 

 
 

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


