
 

Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole torsdag den 23. september 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  
 

Suppleringsvalg til Skolebestyrelsen Kl. 16.00-16.30 
Morten Kjær Sørensen stiller op og har skrevet sig på listen 

Nyt fra skole og SFO  

Nordlys projekt 
Utroligt mange forældre bakkede om vores fernisering fredag i uge 36, hvor 4.a. dansede et værk og 
bagefter forklarede og viste deres naturfaglige forsøg. 
5. og 6.a’s forældre fik rundvisning i sansehaven, som nu også er åben for alle i Øster Bjerregrav. 
 

Indvielse af områdefornyelse  
I skrivende stund er det en time siden indvielsen af vores nye udeområder løb af stablen – håber I på 
nuværende tidspunkt har set billederne i pressen. 
Der var taler ved Torben Hansen og Lars Søgaard, kage, kaffe og juice, samt snorklipning ved Signe og Linea 
fra 3.a.  
En dejlig festdag  
 

SFO renovering 
Vores SFO er for tiden i gang med at blive renoveret 
Alle elinstallationer er blevet skiftet ud, der er blevet lagt nyt linoleum udvalgte steder, 1. salen er blevet 
malet, der er blevet lydisoleret, hemsen er væk og der er ligeledes ved at blive malet i stueetagen. 
Det forventes færdigt i denne uge. 
Kælderen står for tur til vinter. 

 

Endelig konstituering  
Udsættes til næste møde.  

 

Deltagelse ved elevrådet – de giver status på deres arbejde  
Pigerne blev valgt på grund af deres gode valgtaler. 
Mathilde og Frederikke vil gerne drøfte muligheden for anskaffelse af legeredskaber i 
mellemtrinsskolegården. 
Eleverne fortæller om Nordlysprojektet. Om hvordan det gav fællesskab og at det var stort at arbejde med 
verdensmålene. 



De lærte meget i forhold til at samarbejde og at kæmpe for et verdensmål med etableringen af sansen, som 
fortsætter i årene fremover. Blandt andet bruger 6.kl. for tiden krydderurterne fra sansehaven i 
madkundskab. 
Forældre fortæller med begejstring om danseforestillingen.  
Pigerne spørger til om forældrebestyrelsen har forslag til noget de kunne arbejde med i elevrådet, der 
nævnes: 
Kostpolitik 
Toiletprojekt 
Pigerne vil gerne med til mødet, hvor der snakkes kostpolitik. 
 

Skolechefen udviklingsstrategi i udkast – orientering ved Maibritt 
Maibritt redegør for sammenhængen mellem skolechefens lancering af udkast til ny strategi for Randers 
Kommunale Skolevæsen 2020-23 og Bjerregrav Skoles interne arbejde med de lokale aftalemål fra 
skolerapporten 

 

Udtalelse: Forslag til styrelsesvedtægt til Randers skolevæsen på baggrund af skole og 

uddannelsesudvalgets beslutning 8. september 20 om et nyt kommissorium for skolerådet 
Skolebestyrelsen udtaler, at den bakker op om de foreslåede ændringer i vedtægterne for skolerådet. 

Feedback fra forældremøder  

Herunder snak om organet kontaktforældre og forældreråd i klasserne 
Det blev nævnt, at der igen blev udtrykt et behov for understøtning i brugen af AULA med videre. 
Anja kommenterede hertil, at hun laver en vejledning til AULA og Minuddannelse til de nye forældre. 
Men generelt var tilbagemeldingen at der var god stemning og et godt informationsniveau til 
forældremøderne. 
Det blev besluttet endegyldigt at droppe organet kontaktforældre. 
Til gengæld fastholdes organet forældreråd, der dyrker trivsel og sociale arrangementer 

 

Evt.  
Der fremsættes forslag til oprettelse af et trivsels forældreråd. 
Anja udarbejder en forældrevejledning for AULA og MinUddannelse 
Herunder ønske om at få punktet på, når vi skal arbejde med kommunikationsstrategi. 
Marianne redegør for udkast til nyhedsbrev indeholdende de nye anbefalinger vedr. corona til forældrene. 
 
Næste mødedato  
Torsdag den 22.10. kl. 16.30-18.00,  
26.11, 28.1, 11.3, 22.4, 3.6 


