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Skolebestyrelsens årsberetning 2015-2016
År to efter reformen
Dette skoleår blev indledt ved at Bakkegårdsskolen lavede en række justeringer af hverdagen. I foråret
2015 blev en stor evaluering af vores arbejde med reformen gennemført. Skolebestyrelsen afholdte
dialogmøde med forældrekredsen. Eleverne i udskolingen gennemførte en workshop med deres ideer.
Lærerne og pædagogerne var gennem en længere evaluering.
Evalueringen bevirkede, at vi i dette skoleår fik lagt særlige bevægelsestimer ind, og at studietiden
blev parallellagt på 7.-9. årgang. Vi fik organiseret faste ugemøder mellem klassens pædagog og
lærerne. Vi fik lagt morgensang og læsebånd ind i dagsstrukturen de første 25 minutter hver dag.
Endvidere arbejder skolen på at øge andelen af linjefagsuddannede lærere. Fire lærere er for
øjeblikket i gang med uddannelse. Tilsvarende er SFO-pædagogerne på uddannelse i klasseledelse.
Nye principper
I løbet af det sidste år har skolebestyrelsen vedtaget en række nye principper. Vi har lavet principper
for holddeling, understøttende undervisning, deltagelse i musikskoler og eliteidræt, sampasning i SFO
og klassesammenlægninger.
Ansættelse af ny indskolings- og SFO-leder
Ansættelsen af ny indskolings- og SFO-leder har været en god og spændende proces. Birgitte Fausing
Kjærsgaard tiltrådte den 1. december. Med ansættelsen af Birgitte binder vi SFO-ledelsen tættere
sammen med den øvrige ledelse.
Faglige resultater
Skolebestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at indsatsen for at hæve de faglige resultater er
lykkedes. Vi har i forrige skoleår haft særligt fokus på at hæve de faglige resultater for den fjerdedel
af elever med den laveste score ved 9.-klassesprøven. Ved afgangsprøven efter 9. klasser er skolens
samlede gennemsnit steget 25 % fra 2013 til 2015. Hvis man studerer tallene nærmere, kan man se, at
både den dygtigste fjerdedel af eleverne og den lavest scorende fjerdedel er gået frem. Den dygtigste
fjerdedel af eleverne er steget fra 8,8 til 9,6 og den lavest scorende fjerdedel er steget fra 2,7 til 3,3.
Der er rigtig flot.
Med den nye organisering af skolens ledelsesteam kan ledelsen komme tættere på praksis. Ledelsen
kommer nu på undervisningsbesøg og laver feedback og refleksionssamtaler med lærerne i alle
klasser.
Skoleledelsen ønsker at være tæt på de pædagogiske processer og taler med lærerne og pædagogerne
om børnenes læring. Forskning i skoleledelse peger på, at dette øger elevernes læring.

Klar til ungdomsuddannelse
Andelen af elever fra Bakkegårdsskolen, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter
9. klasse er steget fra 76,5 til 90,0 % (i hele kommunen er tallet 86,3 %). For en skole, der ligger tæt
på et udsat boligområde, er det et rigtig flot resultat.
Elevråd
Vi har stor ros til elevrådet. De møder op til alle bestyrelsesmøder, er velforberedte og deltager aktivt
i bestyrelsesarbejdet.
Elevtrivsel
Elevernes oplevelse af egen trivsel ligger på det kommunale gennemsnit. Skolebestyrelsen, ledelsen
og medarbejderne ønsker at arbejde for en højere trivsel. Derfor har vi startet trivselsprogrammet,
hvor elever bliver uddannet til trivselsledere, der laver aktiviteter for de andre elever i pauserne.
Skolebestyrelsen er desuden ved at færdiggøre en helt ny trivselspolitik, som udkommer inden
sommerferien.
SFO
Vi ønsker at arbejde for en højere forældretilfredshed i SFO. Derfor bruger vi aktivitetskataloget til at
synliggøre de mange spændende aktiviteter, som børnene kan deltage i. SFO’en har valgt at lave
aftenåbent for 3. og 4. klasse for at lave nogle særlige tiltag for de ældste SFO-børn. Det har været
populært. Vores antal af indmeldte børn på 3. og 4. årgang har været stigende i dette skoleår.
Nyt byggeri 2016-2018
Til august 2016 starter processen med at planlægge byggeri af fælleslokaler for skole, SFO og klub.
Bakkegårdsskolen har fået bevilliget 12 mio. kr. i RULL-midler til dette byggeri. Ombygningen er
projekteret til at stå færdig i maj 2018. Skolebestyrelsen har klaget til kommunen over dårlig
ventilation i indskolingen.
Foredrag og debatoplæg om ”min smarte telefon”
Skolebestyrelsen inviterer alle forældre til foredrag og debatoplæg om, hvad vores afhængighed af vores
smart-phones gør ved os. Det bliver torsdag den 26. maj kl. 19:30.
Valg til skolebestyrelsen
Fire af de ni skolebestyrelsesmedlemmer er på valg. De to af de fire vil gerne genopstille. Det vil sige, at vi
mindst skal bruge to nye forældre i bestyrelsen. Hvis flere end to nye stiller op, bliver der valg. Der vil
blive udsendt mere information om valget sidst i april.

Tak for et godt samarbejde i året der er gået.
God sommer.

