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Skolebestyrelsens årsberetning 2017/2018
I skoleåret 2017/2018 har skolebestyrelsen været optaget af en række emner. Et af dem er brug af
digitale medier, og det var emnet for årets heldags-møde.
Udbyttet var blandt andet disse 4 fokusområder:
1. Viden om, hvad It kan og ikke kan
2. Opdragelse, indsigt, etik, Voksenforbillede, kildekritik
3. Fælles spilleregler, kobling med virkeligheden, navigation i forskellige kontekster.
4. Internettets historie (midt 90’er til i dag) – den kritiske bruger, bud på fremtiden, erkendelse
af at vi ikke kan følge med eller stoppe udviklingen/hastigheden, redskaber, kildekritik.
Der blev desuden nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med udkast til et princip for brug af IT på
Bakkegårdsskolen. Arbejdsgruppen har leveret de første udkast, der er blevet diskuteret i
skolebestyrelsen. Det endelige princip vedtages i næste skoleår.
Vi snakkede også om BYOD – bring your own device. Hvordan skal skolen understøtte elevernes brug
af eget udstyr, sikker opbevaring osv.
Skoledagens længde/to-voksen ordning er et årligt tilbagevendende punkt. Igen i år har
skolebestyrelsen bakket op om ønsket om at benytte muligheden for at få to-voksen timer mod en
forkortelse af skoledagens længde.
Vi er glade for samarbejdet med elevrådet. Vi mødes af og med engagerede unge, der kommer med
gennemarbejdede forslag og ønsker. Det er elevråds repræsentanternes fortjeneste, at der
gennemføres renovering af toiletterne i udskolingen i det omfang, der bliver tilfældet.
Der har været talt meget og længe om RULL – rum til leg og læring. Nu er byggeriet af den nye
indskoling med SFO og klub integreret med skolen i gang. Vi glæder os til at se det færdige resultat.
Økonomien fylder helt naturligt. Der er mange hensyn at tage og skolens budget skal jo hænge
sammen – fuldstændig som et husholdningsbudget. Ændringer i de økonomiske forudsætninger har
blandt andet medført, at 3. og 4. årgang går fra 3 klasser til 2 efter sommerferien. På grund af små
årgange er det også en mindre gruppe børn, der begynder i skole efter sommerferien.
Der blev sidste år gennemført trivsels- og tilfredshedsmålinger blandt elever, forældre og personale.
Det mundede ud i en kvalitetsrapport, der blev diskuteret på skolebestyrelsens møde i december – og
skolebestyrelsen har kommenteret rapporten. Disse kommentarer er kommet med i den endelige
rapport, der kan findes på skolens hjemmeside.
Det er glædeligt at se, at eleverne vurderer deres trivsel bedre end ved sidste – og at forældrene er
mere tilfredse med Bakkegårdsskolen.
Kvalitetsrapporten bliver en del af input til skolebestyrelsens arbejde i det kommende skoleår.
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Undervisningsministeriet stiller krav om, at skolebestyrelserne udarbejder nogle bestemte principper.
Som følge af dette har skolebestyrelsen udarbejdet og vedtaget Princip for elevernes deltagelse i
skolens faglige og sociale fællesskaber. Dette princip understøttes af Princip for holddeling samt
skolens trivselshandleplan/antimobbestrategi.
Skolen fik ny pædagogisk leder for udskolingen 1. marts, da Lene Lindblad valgte at forlade skolen
med udgangen af december måned. Velkommen til Anne Vindberg-Larsen.
Skolebestyrelsen var repræsenteret i dette ansættelsesudvalg – og har ligeledes været repræsenteret i
andre ansættelsesudvalg. Det er en oplagt mulighed for at være med til at påvirke skolens udvikling og
elevernes hverdag.
Møderne i skolebestyrelsen er præget af stort engagement og ønske om at få diskuteret nye og gamle
principper, politikker med mere. Tonen er god – også når vi ikke er enige. Det fortsætter forhåbentligt
i den nye skolebestyrelse. Det er heldigvis lykkedes at få nye forældrerepræsentanter i stedet for de,
der har valgt at træde ud. Velkommen til jer, der altid skønt med nye kræfter til bestyrelsen.
Tak for dette skoleår til ledelse, medarbejdere, forældre og elever. Vi ser frem til fortsat godt
samarbejde.
På skolebestyrelsens vegne,
Lene Anhøj, formand

