
 

Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole torsdag den 22. oktober 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, Morten Kjær Sørensen 
Medarbejderrepræsentant.: Mette Jacobsen, Ulla Østergaard Krogh  
Skoleledelse: Maibritt Mark Hansen, Marianne Larsen  

Nyt fra skole og SFO  

Skolernes motionsdag  
Igen har vi afholdt skolernes motionsdag – bevægelse, frisk luft og røde kinder den 9. oktober. 

Ombygning af multisal  
Vi er nu kommet til slutfasen i ombygningen af multisalen. Gulv og døre er på plads og nu mangler kun det 

sidste malerarbejde, inden den nye sal kan indvies. 

Fodboldlinje  
Holdet e nu stabilt på 24 spillere. Vi er stolte af Team Bjerregrav. 

Skoleavis  
Skolen vil fremover lave en skoleavis fire gange om året med indhold lavet af eleverne. 
Det anbefales, at der arbejdes med at brede den ud på de sociale medier og få flere læsere. 

 

Antimobbestrategi/trivselspolitk og værdiregelsæt ved Maibritt og Marianne 
Status på medarbejderproces i forhold til arbejdet med PLF2/værdier og vision for Bjerregrav Skole, samt 
eksisterende antimobbestrategi. 
Maibritt præsenterer forskellige dokumenter. 
Forslag: 

 At få punkter fra de forskellige strategier og politikker med som fast punkt til forældremøderne 

 Arbejdsgruppe: Maria, Anja og Gitte 
 

Kostpolitik ved Maibritt  
Præsentation af lovgivning og officielle krav samt nedsættelse af arbejdsgruppe 

 Det diskuteres hvad en kostpolitik er og skal/kan indeholde 

 Arbejdsgruppe: Anna, Gitte og Lil 
 

Feedback fra dialogmøde ved Maibritt  
Oplæg om dialogmøde med skole- og uddannelsesudvalget den 20. oktober 2020. Punktet blev udsat, da 
arrangementer blev aflyst.  
 

Personalesituationen ved Maibritt  
Der redegøres for ansættelse af 2 nye pædagoger og en barselsvikar for 1 lærer. 

 



Evt. 
Toiletforhold: toilettet i AULA´en går i baglås. Samt dørene i SFO´en. GDPR skal på som punkt til næste 

møde. 

Næste mødedato  
Torsdag den 26. november 2020 kl. 16.30-18.00,  
28.1, 11.3, 22.4, 3.6 


