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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  

Dato: Torsdag den 31.01.2019 kl. 16.30-18.00 

Sted: Personalerum 

Tilstede: Carsten Kjærulff Christensen, Maja-Ann Dalbæk Andersen, Anne-Luise Skov Jensen, 
Ulla Dalsgård, Anja Laage Sørensen, Maibritt Mark Hansen, Jonny Lindgreen, Britta 
Christiansen. 

Afbud: Ulla Krogh og Kjeld Nikolajsen 

 

Dagsorden: Kommentarer 

 Godkendelse af referat Ja 

 Godkendelse af dagsorden Ja 

   

528 Nyt fra SFO v. TK/MH  
                                                   Orientering 

Bilag 

   

529 
 

Nyt fra skolen v. MH     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                    Orientering                                                                                                                               

Tid til samråd og testtagning 
Vi har skudt andet halvår af skoleåret 2018/19 i gang 
og er godt i gang med skole/hjemsamtaler og begyn-
dende testtagning/elevsamtaler til samme i mange 
klasser. Det fylder selvsagt meget af forberedelsesti-
den ud for personalet pt. og den foreløbige tilbage-
melding hele vejen rundt er, at der holdes nogle kon-
struktive og produktive samtale. 
 
Områdefornyelse 
Den 14. januar 2019 godkendte byrådet programmet 
for byfornyelse i Øster Bjerregrav og Over Fussing.  
I forbindelse med dette har den kommunale projekt-
medarbejder, der er tovholder på projektet, slået sig 
sammen med den repræsentant fra skoleforvaltnin-
gen, der står for koordinering af midler til udbedring af 
udeområder/arealer omkring institutionerne. 
Der er indgået aftale med førnævnte medarbejdere og 
skolen om en inddragende samarbejdsproces i forhold 
til udarbejdelse af forslag til brug af de midler der er 
afsat til udeområderne omkring Bjerregravs institutio-
ner. 
 
Personale 
Fra d. 1.2.2019 begynder der en ny medarbejder på 
skolen. En mandlig lærer ved navn Ronni med linjefag 
i matematik, idræt og N/T samt svømning. Ronni 
kommer fra en lignende stilling med mange års erfa-
ring med vores målgruppe. Vi glæder os til samarbej-
det. 

   
530 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 v MH 

                                                                        
 
                                         
                                         
 
                                         
                                        Orientering/ Debat  

Maibritt udsender procesplan for bearbejdelse af rap-
porten.  
Rapporten bearbejdes ved et udvidet møde d. 14.3. 
fra 16.30-20.00. 
Maibritt samler alle materialer vedr. rapporten og sen-
der ud til SKB.  
 
Bilag 

   

531 Video v MH 
 
                                                     
                                                    Orientering 

Maibritt fortæller om hvor vi har lanceret videoen og 
bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at dele den 
hvor de finder det relevant. 
  

http://www.bjerregravskole.dk/
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532 Budget 2019 v JL 
                                                     
                                                            
                                                            Debat 

Debat heraf 
Jonny redegør for regnskabsåret 2018 med endt resul-
tat, samt budget 2019 aftaler. 
Budgettet godkendes. 

   

533 Indkomne forslag / Nyt siden sidst 
                                                       

Indkomne forslag diskuteres / nye temaer diskuteres: 
 
Kort orientering om arbejdet med Inklusionsstrategi. 
Maibritt redegør for processen både kommunalt og 
internt. 
Der præsenteres et oplæg for bestyrelsen til mødet d. 
2.5. eller d. 20.6. 
 
Høringssvar Børne- og ungepolitik. 
Maibritt samler input og sender udkast ud til gennem-
syn. 
 
Ny form på skolefest 2019. 
Oplæg til nyt setup for skolefesten fra medarbejderud-
valget præsenteres. 
Det aftales at udvalgets skriv sendes ud til bestyrelsen 
til godkendelse. 
 
Kommunikation via forskellige platforme 
Udsættes til næste møde. 
 
Tidsforbrug til SKB-arbejde, CKC 
Udsættes til næste møde. 
 
Kort evaluering SKB´s resultater, CKC 
Udsættes til næste møde. 

   

 Næste mødedato  14.3. – 2.5. – 20.6. 

 
 
Mvh. Carsten Kjærulff Christensen 
 
 

http://www.bjerregravskole.dk/

