
 

Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole torsdag den 18. juni kl. 16.30 – 

18.00  

Til stede:  
Forældrerepræsentant.: Ann Arentsen, Anja Laage, Anne-Luise Skov Jensen, Anna Knakkergaard, Carsten 

Kjærulff Christensen, Tinna Skaarup, Karina Ovesen  
Medarbejderrepræsentant.: Britta Christiansen, Ulla Østergaard Krogh (afbud) 
Elevrådsrepræsentant: Peter og Ebbe  
Skoleledelse: Maibritt Mark Hansen, Marianne Larsen  

 

Elevrådet deltager 
Elevrådet deltager 
Vil gerne have udeområder – hygge til de store 
8-10 møder 
Fint med funktion ved afvikling af traditioner 
Fælles elevråd – en gang om måneden 
Fælles leg – arbejde/frokost/arbejde = opsamling 

 

Evaluering af skolebestyrelsens arbejde  
Gennemgang af årshjul 

Revision af årshjul 
Der blev spurgt om hjælp til budgetforståelse 

Der blev udmeldt, at der til et møde med Steen Bundgaard og Michael Maaløe og 

Skolebestyrelsesmedlemmer Carsten og Anja blev snakket om noget sådan – at det er på vej 

Der efterspørges debat om anderledes struktur på Skolebestyrelsesmøderne til næste skoleår 

 Mere debat om emner relevant for udvikling af skolens profil – plads i lokalsamfundet 

 Kommunikationsstrategi – tema 
Temaer oplistes og prioriteres 

Deltagelse fra Skolebestyrelsens side i forældremøder i skoleåret 2020/2021 
Det besluttes, at Skolebestyrelses medlemmerne deltager til forældremøderne 
Der bliver fremsat, at hver klasse har en kontaktperson i Skolebestyrelsen 
Vigtigt at gøre det tydeligt hvad man henvender sig om 
AULA Skolebestyrelsesgruppe foreslås 
Intern kommunikation i gruppen 
Mulighed for at skrive til Skolebestyrelsen 
 

En henvendelse fra forælder vedr. undervisningsmaterialer 
Der fremsættes en utilfredshed med ”dansk direkte” i 3. klasse herunder særlig brug af supplerende 

kopimaterialer. Maibritt forklarer, at der er en rød tråd i brug af dansk materialer på skolen. Besluttes i 

fagudvalget, for den enkelte klassers vedkommende er det forskelligt, hvor mange ark der bliver brugt alt 



afhængig af behovet for differentiering af elevernes faglige niveau. Det aftales, at henvendelsen gives 

videre til dansk-fagudvalget, som bedes overveje brug af E-bog til lektielæsning og færre kopiark. 

Tildelingsmodellen 
Maibritt redegør for processen omkring valg af indretning. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som mødes 

vedr. tildelingsmodellen mandag den 29.6. kl. 14.30 på skolen for at lave høringssvar. 

 Den 14. august – frist for høringssvar 
 

Der sendes links med videoer ud til alle, rundsendes og sendes.   

 

Budget – administrationsgrundlag 
Redegøres for ekstrabevilling på ressourcen til specialklasser                                               

 

Skoleårets planlægning – timetildeling 
Der redegøres for timetildelingsplanen til næste skoleår 
Herunder læseløft og indsats i starten af skoleåret for 4.-6. kl. 
 
 

Evt.  
Carsten og Anja redegør for møde med skole- og uddannelsesudvalget den 17.6.20 med Sten Bundgaard og 
Michael Maaløe 
Evt. Nordlys og BUM festival 
Det besluttes, at Carsten kontakter Steen Bundgaard med ønske om at Bjerregrav Skole bliver Børneby 
 

Næste mødedato  
Kommer efter sommerferien 


