Bakkeskolen åbner verden for børn og unge, så de kan åbne sig for verden
Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2018 kl. 17.00 -19.00
Deltagere:
Anne-Mette Patscheider, Tina Thorsager, Ulrik Eberth, Dennis Iversen, Henrik Skjøtt, Marianne Bruun, Susanne Degn
Lone Blomquist og Anne Grete Nydam deltog som sekretariat.
Deltog ikke: Alex Tvede, Jacob Laursen, Caroline Nissen, Emilie Buur Maul

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Elevråd
Udgår grundet udeblivelse af elevråd
4. Skolebestyrelsesvalg den 12. april kombineret med forældreforum
Trivsel og mobning er tema for forældreforum.
Bestyrelsen tænker, at forældre er en vigtig brik i arbejdet for trivselsfremme.
Distrikt Hørning har arbejdet med Antimobbestrategi – og bestyrelsen har lavet et
princip for forældreinddragelse.
Anne Grete og Lone har deltaget i temaaften i Skanderborg Kommune omkring
strategier i arbejdet mod mobning med Red Barnet: Det nye mobbebegreb.
Et oplæg v. BL som Red Barnet har formuleret.
Derefter refleksionsspørgsmål i forældreforum, i.f.t forældreinddragelsen.
På Bakkeskolen skal der i efteråret arbejdes med en revitalisering af Bakkeskolens
værdier og regler.
Bestyrelsen tænker, at dette tema både er relevant og en teaser til at deltage i
forældreforum.
Et andet vigtigt tema er den nye skole – pædagogisk, arkitektonisk og
designmæssigt.
Bestyrelsen opfordres til at lægge små indlæg ud frem til forældreforum, også om at
lave bestyrelsesarbejde på Bakkeskolen.
Bestyrelsesmedlemmer har indlæg klar fra kommende uge og sender til formanden.
Skolen laver et program for aftenen – bestyrelsen laver refleksionsspørgsmål
5. Ny Forebyggelses- og familiestrategi. Oplæg til høringssvar
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Anne Grete orienterer om den nye strategi, og om de områder, hvor Bakkeskolens
bestyrelse og skolen som sådan allerede nu er på forkant med strategiens
målsætning.
Bestyrelsen efterlyser efterprøvning af strategiens antagelser og rationaler – hvem
og hvorledes agter man at eksekvere på den? Anne Grete redegør for forskellen på
en strategi og en handleplan, og oversætter derefter strategien for bestyrelsen.
Bestyrelsen formulerer høringssvar.

6. Opsamling på skolebestyrelsens kontraktmål
Udgår på baggrund af afbud.
7. Siden sidst
Skolen har ansat Vibeke Juhl Nielsen, der kommer fra Odder Kommune. Hun har
været på besøg og glæder sig til at starte. Vi glæder os også, så tillykke til
Bakkeskolen med ansættelsen!
Vi skal ansætte ny læringsvejleder den 22.03.
8. Eventuelt
 Skal der nedsættes et ad hoc – udvalg, der kan holde fokus på byggeproces?
 Lock-out – drøftelse af planen på Bakkeskolen. Skolen opfordres til at lægge
planen ud på intra, når det bliver relevant.
 Omkring ny klassedannelser – responsen fra forældrekredsen

Mødet slut kl. 18.33
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