Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole torsdag den 28. august kl. 16.30
– 18.00
Til stede:
Forældrerepræsentant.: Anja Laage Sørensen, Anna Knakkergaard, Gitte Gunggaard Eggert, Lil Borregaard
Johansen, Maria Mandal Pring, Pia Kræfting Boeriis,
Medarbejderrepræsentant.: Mette Jacobsen, Ulla Østergaard Krogh
Elevrådsrepræsentant: Mathilde og Frederikke
Skoleledelse: Maibritt Mark Hansen, Marianne Larsen

Nyt fra skole og SFO
Skolestart
Bjerregrav Skoles børn og voksne er kommet godt i gang med det nye skoleår. Vi har budt velkommen til en
fantastisk ny børnehaveklasse og til Joachim som er ny pædagog på sko-len. I kender Joachim fra tiden før
sommerferien, da han var pædagogstuderende i praktik her – og fra SFO.

Nordlys i uge 36 for mellemtrinnet
Bjerregrav Skoles mellemtrins-elever deltager som eneste skole i Randers Kommune i Nordlys projektet.
Andre skoler fra Region Midtjylland arbejder også i uge 36 med ”Nordlys”, som handler om at give børn og
unge håb om en mere bæredygtig fremtid. BUM (Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midt-jylland)
og Kulturprinsen Vibor4g står bag porjektet, som vi deltager i. I Nordlys skal børn og unge fra 4.-10 klasse i
regionen fortolke og bearbejde FN´s Verdens- mål i kreative og tværfaglige værksteder i samarbejde med
lærere fra skolen, professionelle kunstnere og naturvejledere fra Naturcentret i Randers.
4.a arbejder sammen med Karina og Jette – professionel kunstner er danseren Joy Anna Hall.
5.a og 6.a arbejder sammen med Stine, Karina og John – professionel kunstner Annebell Nielsen.
Der er fernisering fredag den 4/9 for forældre. Der er også en intern fernisering for indskolingen om
formiddagen fredag.

Områdefornyelse
I forbindelse med fornyelse af skolegården er det besluttet, at parkeringspladserne foran SFO’en
nedlægges. Det kunne opstå uhensigtsmæssige situationer, når biler bakker ud og ind fra
parkeringspladsen, samtidig med at skoleelever cykler eller går ind til skolegården. I stedet for p-pladser, er
arealet nu indrettet med parkour-elementer, flere planter og cykelstativer. Det nye område skal bidrage til
at synliggøre skolens kvaliteter, åbne området op, og invitere andre af byens borgere til at gå igennem
skolegården. I dag ligner området stadig en indkørsel, men det bliver der ændret på. Indkørslen fra Over
Fussingvej er en brandvej, og det skal derfor stadig være mulighed for, at brandbiler kan få adgang til
skolegården via indkørslen fra Over Fussingvej. Fortovet langs over Fussingvej forlænges, så der ikke
længere er ligeså synlig indkørsel, og samtidig gøres indkørslen smallere. Byrådet har prioriteret midler til
at etablere sikker skolevej langs Over Fussingvej og i den forbindelse vil der ligeledes blive foretaget
forbedringer på Over Fussingvej. Fremadrettet bliver det altså mere trygt og nemt for skolens elever at
cykle til skole. Der er kommet ønske om at etablere flere cykelstativer og et stativ til løbehjul ved SFO’en det bliver der arbejdet videre på at undersøge mulighederne for. Hvis man er i bil, skal man benytte
parkeringspladsen ved Hallen eller ved Børnehaven.

Konstituering
Valg af formand og næstformand, samt medlem af skoleråd
Obs. på ny valgprocedure.
Anja bliver valgt som formand
Anna bliver valgt som næstformand
Anja bliver valgt som medlem af skolerådet

Udtalelse Børneby
SKB skriver udkast.
SKB læser materialet igen og melder ind i gruppen om der er kommentarer eller ej.

Skolebestyrelse møderække og årshjul
Anja præsenterer udkast til ny model.

Tilstedeværelse af SKB medlemmer til forældremøderne
SKB medlemmerne fordeler sig i klasserne til forældremøderne i indskolingen torsdag d. 17.9.2020 fra
16.30-18.00 og mellemtrinnet og special torsdag d. 10.9.2020 16.30-18.00
0. kl. Anja
1. kl. Lil
2. kl. Pia
3. kl. Anna
4. kl. Anja
5. kl. Lil
6. kl. Maria
I. og M. kl. Anja
Valgmateriale deles ud samme dage og Anjas skriv sendes rundt som noter til SKB medlemmer, der
fortæller til forældremøderne.

Evt.
Der spørges ind til besked fra Maibritt vedr. ringetider.
Video med prisoverrækkelse/blomst til Jette vises.

Næste mødedato
Onsdag den 23/9 2020 kl. 16.30-18.00,
22.10, 26.11, 28.1, 11.3, 22.4, 3.6

