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Side 1     

  

Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  

Dato: Torsdag d. 2.5.2019 kl. 15.30-18.30 

Sted: Personalerum 

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

Afbud: Britta og Jonny  

 

Dagsorden: Kommentarer 

 Godkendelse af referat Ja 

 Godkendelse af dagsorden Ja 

   

542 Nyt fra SFO v. MA/MH  
                                                    
                                                    
 
                                            
 
                                                     
                                                    Orientering 

Bilag udleveres til mødet. 
Obs. til SFO personalet: 1. klasse er i Ree Park til om 
morgenen d. 25.5. 
 
Personale 
Der kommer en ny pædagogstuderende på skolen fra 
1. juni. Han hedder Joachim og skal både være med i 
skoledelen og SFO. 

   

543 
 

Nyt fra skolen v. MH     
                                                     
                                                     
                                                    
 
 
                                                     
                                                    
 
 
 
                                                     
 
                                                     
                                                     
                                                     
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
                                                     
 
 
 
 
                                                    Orientering                                                                                                                               

Testperioden vel overstået 
Vi er nu færdige med at tage nationale test i de for-
skellige klasser og alle skolehjemsamtaler er overstå-
et.  
 
Næste skoleår 
Arbejdet med næste års fagfordeling er i gang og i den 
forbindelse vil vi omlægge fordelingen af timerne til 
håndværk & design og madkundskab.  
 
Tryg opstart på førskoleforløbet 
Endnu engang har de tre pædagoger fra henholdsvis 
Børnehuset Bjerregrav, Fussingø Naturbørnehave og 
Bjerregrav Skole sat en tryg og læringsbefordrende 
ramme for de nye førskoleelever. Bl.a. har de lavet en 
motorisk screening af alle eleverne.  
 
Personale 
Vi har endnu en praktikant i et udredningsforløb – 
denne gang en akademisk medarbejder, der skal un-
derstøtte ledelsen i bl.a. justering af hjemmesideind-
hold og kommunikationsstrategi.  
Skolen har indledt et samarbejde med Ældresagen. I 
en periode fremadrettet vil tre voksenvenner have 
deres gang i primært indskoling og SFO, hvor de vil 
være ekstrahænder og understøtte det uddannede 
personale i forefaldende opgaver af både faglig og 
pædagogisk karakter. Dette tiltag er i tråd med den 
nye folkeskolelovs anbefaling om at åbne skolen mere 
op for samarbejde med ressourcer i lokalsamfundet. 

   
544 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 v. 

Jørgen og Ria fra skoleudviklingsafdelingen 
og MH      
                                                 
                                                Debat/proces 

Jørgen, Ria og Maibritt gør status på processen. 
 
Der bliver fremsat et forslag om at brede info om alle 
skolens indsatser ud til interessenterne i forbindelse 
med offentliggørelse af FTU handleplanen d. 15. maj. 

   
 

http://www.bjerregravskole.dk/
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545 Tidsforbrug til SKB-arbejde v. CKC 
 
                                                             
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
                                                            Debat 

Carsten giver et kort oplæg til punktet, der omhandler 
følgende undersøgelsesspørgsmål vedr. SKB med-
lemmernes arbejde/tidsforbrug.  
 
Ønsker vi som SKB at være: 
 
Toneangivende og tydelige? 
Administratorer? 
Være udviklende? 
Medvirkende til god kommunikation? 
Formidle et værdisæt til forældre til børn på Bjerregrav 
Skole, hvor vi som SKB tør stille krav til elevens 
”stand” ved skoledagens start? 
 
Carsten rejste ovennævnte spørgsmål for at sætte 
gang i en debat om hvordan medlemmerne i SKB 
fremadrettet skal prioritere deres tid. 
 
Det blev vedtaget, at vi tager punktet op igen efter 
sommerferien, hvor der bliver lavet en mere effektiv 
strategi for hvordan medlemmerne i bestyrelsen bru-
ger deres tid på samme. 

   
546 Skolefest v. alle 

                                             
   
                                                             
                                                             
 
 
                                                             
                                                             
 
 
                                                            
                                                            
                                                             
 
 
                                                            
                                                             
                                                           
 
                                                            Debat                                                                                                                                                                                                        

Der gøres status på opgaverne omkring tombolaen og 
der snakkes kommunikation om skolefesten generelt. 
Proceduren for indsamling af sponsorgaver diskuteres. 
 
Der mindes om, at der skal meldes ud på skolens 
facebookgruppe vedr. arrangementet.  
 
Det aftales at en af sponsorgaverne bruges til præmie 
i den store bagedyst. 
 
Det nævnes, at der har været en kritik fra nogle foræl-
dre af den kommunikation, der har været fra SKB og 
ledelse om ændring af traditionen vedr. skolefesten.  
Det noteres, at der fremadrettet med fordel kan stå i 
invitationen, at der bliver eftersendt et program på et 
senere tidspunkt. 
 
Til programmet skal der stå tombolaen åbner kl. 17.00. 
Det foreslås, at arrangementet skifter navn til næste 
år. 
Det foreslås, at man kan lave åbent hus for alle i byen. 

   

547 Evt. 
 

MH undersøger hvordan man får fyldt skolebestyrel-
sen op igen.  

   

 Næste mødedato 20.6. Elevrådet skal med næste gang. 

 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 

http://www.bjerregravskole.dk/

