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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  

Dato: Torsdag den 21.3.2019 kl. 16.30-20.00 

Sted: Personalerum 

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

Afbud: Ulla og Britta 

 

Dagsorden: Kommentarer 

 Godkendelse af referat Ja 

 Godkendelse af dagsorden Ja 

   

534 Nyt fra SFO v. AM/MH  
                                                   Orientering 

Bilag 

   

535 
 

Nyt fra skolen v. MH     
                                                     
                                                     
                                                    
 
 
                                                     
                                                    
 
 
 
                                                     
 
                                                    Orientering                                                                                                                               

Forår på vej  
Skolefesten nærmer sig og vores interne forberedelse 
er så småt i gang. 
 
Fastelavn 
Fastelavnsfesten blev afholdt til igen i år med stor 
succes. Tak til forældre og bedste forældre for at mø-
de op og klappe ved vores catwalk. 

 
Personale 
Da Ronni har fået andet arbejde tættere på sin bopæl 
stopper han sit ansættelsesforhold på skolen d. 23.3. 
Derefter – og frem til sommerferien – vil det være vo-
res vikar Ole, der varetager opgaven. 

   
536 Suppleant ind i SKB v. alle  

Bestyrelsen rekonstituerer sig. 
                                                 
 

Maja vælges til skolebestyrelsesformand og Carsten 
genvælges som formand. 

   
537 Info vedr. Høringsbrev vedr. ny organise-

ring af specialklasser, ny organisering af 
specialskoler og SFO-tilbud på specialun-
dervisningsområdet og Oplæg til fremtidig 
struktur for den kommunale tandpleje i hø-
ring 
 
 
 
Bilag 

Anne-Luise rapporterer fra skolerådemødet hvor inklu-
sion var temaet. 
Anne-Luise og Ulla, samt undertegnede laver arbejds-
gruppe, der udarbejder udkast som sendes ud til gen-
nemsyn. 
Høringssvar skal være inde d. 6. maj. 
 
Undertegnede sender udkast til høringssvar ud til 
fremtidig struktur for tandplejen. 
Høringssvar skal være inde d. 4. maj. 

   
538 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 v MH 

(17.00-18.30)                                                                 
                                         
                                                 
 
 
 
 
                                                Debat/proces  

Jørgen og Ria fra skoleudviklingsafdelingen lavede 
oplæg ud fra vores FTU. 
 
Ligeledes igangsatter de en proces desangående. 
 
Herefter kører samme proces med medarbejderne. 
 
Dernæst kommer Ria og Jørgen tilbage til næste SKB 
møde og hjælper med at udarbejde en handleplan. 

   

539 Ansøgningsskemaer vedr. forkortelse af 
skoledagen v JL 
                                                  

Ansøgningerne godkendes. 
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                                                            Debat 

   

540 Tombola til skolefesten v. alle  
   
                                          
 
                                          
 
                                          
                                         Debat/afstemning 

Det bestemmes at antallet af lodder fordobles og at 
prisen pr. lodder sættes op.  
 
Listen sendes rundt af KMR og fordeles mellem skole-
bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Det aftales, at der lægges info facebookgrupper i nær-
området. 

   

541 Evt.  
                                 

Det aftales at næste skolebestyrelsesmøde d. 2.5. 
lægges fra 15.30 til 18.30. 
 
Der orienteres om dialogmødet d. 26.3. 

   

 Næste mødedato  2.5. – 20.6.  
 
Udsatte punkter: 
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. 
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. 

 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
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