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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  

Dato: Torsdag d. 20.6.2019 kl. 16.30-18.00 

Sted: Personalerum 

Tilstede: Carsten Kjærulff Christensen, Maja-Ann Dalbæk Andersen, Anne-Luise Skov Jensen, 
Ulla Dalsgård, Anna Knakkergaard, Britta Christiansen, Jonny Lindgreen, Maibritt 
Mark Hansen og Ulla Krogh, Katja og Alexander (elevråd) 

Afbud: Anja Laage, Ann Arentsen, Josefine 

 

Dagsorden: Kommentarer 

 Godkendelse af referat Ja 

 Godkendelse af dagsorden Ja 

   

547 Afstemning vedr. medlemmer i bestyrelsen 
v. alle (5 min.) 

Det stemmes om deltagelse i skolebestyrelsen for et 
medlem. 
Der stemmes for, at Anne-Luise fortsætter.  

   

548 Nyt fra SFO v. MA/MH (2 min.) 
(bilag)      
                                                    Orientering                                                                                                                           

Der henvises til Marie Nyhedsbrev juni og sommer-
brev. 

   

549 
 

Nyt fra skolen v. MH (2 min.) 
 
                                                     
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                    
 
                                                    Orientering                                                                                                                               

Overgange førskole/0. kl. og 6.kl./7. kl.  
Førskoleforløbet lakker mod enden og har igen været 
en stor succes. Et forløb, der bl.a. har indeholdt moto-
risk screening af alle elever og temauger hvoraf én af 
dem mundede ud i en cirkusforestilling. 
Parallelt med vores førskoleforløb har vores 6. klasse 
haft flere kultursammensmeltningsarrangementer med 
6. klasserne på Hornbæk Skole, som vi er ”fødeskole”.   
Arrangementer kører af stablen i på 6. klassetrin star-
tende med et besøg af skoleleder på Hornbæk, Kim 
Højer, til forældremødet. Herefter mødes klasserne 
enten på Hornbæk eller Bjerregrav Skole og laver 
noget socialt sammen. 
 
Fernisering på altertavle 
I forbindelse med, at altertavlen i Øster Bjerregrav 
Kirke skal restaureres har 2. klasse lavet en erstat-
ningstavle, der skal hænge i kirken, til den oprindelige 
er klar igen.  
Der er fernisering d. 14.6. kl. 12.15 i kirken. 2. klasse 
og forældre er blevet inviteret. 
 
Skolefesten er vel overstået 
Et nyt koncept for den årlige skolefest er afprøvet og 
skal evalueres på indeværende møde. 
 
Personale 
Vi har pt. tre stillingsopslag ude på henholdsvis en 
lærer til almen fuldtid, en barselsvikar til en lærer i 
specialafdelingen fuldtid og en specialpædagog til 
inklusionsopgave på 32 t/ugt. 
 
EKSTRA  
Anne-Luise orienterer om det sidste møde i skolerådet 

   
550 Læseaktørforløb v. KW (20 min.) 

 
                                                           Oplæg 

Karina fortæller om sit læseaktørforløb. 

http://www.bjerregravskole.dk/
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551 Elevrådet v. Katja og Alexander (10 min.) 

 
                                                     
                                                     
 
                                                    Orientering 

Elevrådsformændene fortæller om nyt fra elevrådet. 
Katja beretter om aktiviteter i det fælleskommunale 
elevråd. 
Dernæst beretter Katja og Alexander for elevrådets 
planer for at indrette et hyggerum for mellemtrinsele-
verne. 

    
552 Skolefest v. alle (20 min.)           

                                                                
 
                                                                                                                                                                             

Evaluering af skolefesten. 
 
Input for forældrerepræsentanterne: 
Der manglede overblik over hvilke aktiviteter der var.  
Der var for mange nitter. 
Gaver ikke så gode som sidste år – skal vi have flere 
sponsorer? Eller udskiftning af sponsorer?  
Flere skraldespande. 
Ønske om samlet velkomst 
Fællesspisning (gerne grill i gården) 
Inddrage forældrerådet mere  
Flere boder (dåsekast, grave guld osv.) 
Fodboldturnering (børn mod voksne) 
Kagedyst var fedt! 
Oversigtsplakater over hvad der sker/kan ses hvor 
Flere popcorn 

Nogle savnede skuespil, andre gjorde ikke 
Det var et sang- indslag som fik meget ros 

Der manglede kommunikation omkring festen.  
Mange forældre vil gerne bidrage mere til festen. 

   

553 FTU – status på handleplan v. MH (10 min.) 
                           
                                                     
                                                    Orientering 

Maibritt orienterer kort om status på FTU handleplan 
og proces. 
Fokusgruppeinterviewstatus og proces næste år – 
videre med handleplanen. 

   

554 Områdefornyelse Bjerregrav og Fussing Ø.     
v. MH (10 min.)                         
                                                     
                                                    Orientering 

Maibritt orienterer om områdefornyelsesprojektet og 
der vælges medlemmer til arbejdsgruppen. 
Anne-Luise laver et opslag på Facebook for at hverve 
en/eller flere forældre til arbejdsgruppen. 

   

555 Timer i 6. kl. næste skoleår v. JL (10 min.) 
 
                                          Orientering/debat 

Jonny orienterer om timetalsfordelingen i 6. klasse 
næste skoleår. 

   

556 Evaluering af årshjulet v. alle (6 min.) 
 
                                                             
                                                            Debat  

Skolebestyrelsens årshjul evalueres. 
 
Udleveres og evalueres til første ordinære møde efter 
sommerferien. 

   

Evt.    

   

 Næste mødedato Plan for næste år sendes ud med referat og evalueres 
til næste ordinære møde efter ferien d. 21.8.2019  

 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 

http://www.bjerregravskole.dk/

