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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  
7.feb.  2022 

 
 

Klokken 17:00 – 19:00 
 

Forældrerepræsentanter: Sandra, Rikke, Louise, Signe, Søren (formand), Andreas, Bill. 
Medarbejderrepræsentanter: Jesper, Maria og Miv 
Sekretær: Asger og Dick 
SFO - forældreråd: Mads-Benjamin, Astrid, Lene 
Fravær: Anne 
 
1. 17:00 Velkomst og præsentation  

o Godkendelse af referater 
 
Formanden bød velkommen  
Derudover en præsentationsrunde blandt hhv. Forældrebestyrelse, SFO-forældreråd og medarbejdere 
 
2. 17:20 Nyt fra  

o Elevråd 
 
Fra lille elevråd:  
Flot referat fra elevrådsmødet, der indeholder mange ønsker til tiltag. Nogle kan imødekommes, og an-
dre kan ikke. Skolebestyrelsen vil gerne sige tak til det lille elevråd for deres flotte input til mødet. 
 

o Forældre 
 
Intet nyt 

o Skolen 
- Ledelsen 

o Indeklima – der arbejdes forsat på at skabe et godt indeklima. Zurface 

kommer med på møderne i ind- og udskoling. Der skal laves forsøg med 

udluftning i forhold til ventilationssystemet. 
o Planlægning af næste skoleår er i gang. 

o Nyansættelser af flere nye medarbejdere. 
o Der arbejdes med budgetlægning, som kan præsenteres på næste møde. 
o Medarbejderne og ledelsen går i gang med arbejdet omkring meddelel-

sesbogen, som er en del af kommunikationen mellem skole og hjem 

fremadrettet. Bestyrelsen inddrages i arbejdet på næste bestyrelsesmøde. 

- Medarbejdere 
o Medarbejderne ønsker at mødes med ledelsen med jævnlige mellemrum – 

forslag på, at der nogle tirsdage er uformelle møder mellem indskolingslæ-
rere og ledelse. 

o Der er behov for, at der laves en fordeling af arbejdsopgaver i indskolingen. 
o God og anderledes energi på skolen, når der er projektuger 
o Næste skoleår ønsker udskolingen at genoplive “Gysergangen”. 
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3. 17.35   Brainstorming ift. arbejdslørdagen 25/3 2023 kl. 10-16. 

➢ Formålet med arbejdslørdagen  
o Relationelt arbejde  
o Hyggeligt samvær 
o Brainstorme ift. aktiviteter fremadrettet 

 
Forberedelse: læs referat fra sidste møde. 

 
➢ Har I ønsker til dagens indhold?  

o Et bud kunne være proces med HVORDAN vi arbejder med visionen for bestyrelsen 
o Lokalsamfundet får et stort ejerskab til skolen gennem aktiviteter og involvering  

▪ Bakkegårdsskolen skal være det naturlige valg - det eneste rigtige  
▪ Bakkegårdsskolen skal være hjertet i Trige/Spørrings Lokalsamfund.  

o Asger ønsker at have en arbejdsgruppe, hvor vi arbejder nærmere med legeplads – 
Louise, Astrid, Maria og Jesper har meldt sig til at arbejde videre med udefaciliteter.  

 
Formand og skoleledelse laver detailplanlægning og melder ud senest 10 dage inden  
 
4.  18:10 Spisning 
 
5.  18:40 For-drøftelse af arbejdet med princippet: ”Fællessamling” 
 

Der er behov for en fælles drøftelse af fællessamlingerne på skolen. Fællessamlinger 
kan måske bruges som fælles fremvisning af produkter eller andet fra valgfag eller lig-
nende.  

 
6. 18:55 Eventuelt 
 
Ros til formand for at møde op til julefrokost 

 
 

Med venlig hilsen 
Søren Esbensen, Bestyrelsesformand og  

Dick Douglas Glintborg, Skoleleder  


