Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole torsdag den 3. december kl.
17.00 – 18.30
Til stede:
Forældrerepræsentant.: Anja Laage Sørensen, Maria Mandal Pring, Pia Kræfting Boeriis, Morten Kjær
Sørensen.
Fraværende: Anna Knakkergaard, Gitte Gunggaard Eggert, Lil Borregaard Johansen
Medarbejderrepræsentant.: Mette Jacobsen, Ulla Østergaard Krogh
Skoleledelse: Maibritt Mark Hansen, Marianne Larsen

Nyt fra skole og SFO
Skolestart
Bjerregrav Skole og SFO følger fortsat myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Sundhedsstyrelsen
har samlet information til forældre til børn der går i dagtilbud eller skole. Materialet indeholder bl.a.
information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer på COVID-10 eller bliver sendt
hjem ved smittetilfælde i klassen. Klik på dette link for materialet fra Sundhedsstyrelsen:
https://www.sst.dk/da/corona/Hvisdu-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Saerligt-om-boern Der har indtil
nu ikke været smittede børn eller voksne på Bjerregrav Skole. Skolens børn og voksne har fortsat fokus på
de gode rutiner/vaner.

Juleklippedag
Desværre må vi i år skuffe forældre og bedsteforældre: vi beder jer blive hjemme i dag til juleklippedagen. I
skolen holder vi juleklippedag klassevis og vil julehygge denne dag, så alle klasser og SFO bliver fint pyntet
til julemånedens begyndelse. Juleklippedag er fredag den 27. november.

2. kl. danmarksmestre i mikroforskning
Med en imponerende rapport om korsedderkoppen sikrede 2.a sig torsdag en absolut topplacering i den
landsdækkende Mikroforskerkonkurrence 2020. Klassen har sammen med deres lærer Hanne Fast
undersøgt korsedderkoppens fordøjelsessystem og spindelvæv. Måden, de arbejdede med projektet på, var
nok til en kåring som årets mikroforskerklasse. Kæmpe tillykke til dem (-:

Indskrivning til Førskole
Pt. er der 9 elever tilmeldt førskolen i foråret.

Værdiregelsæt/antimobbestrategi v. Maria, Anja og Gitte
Status fra gruppen: Antimobbestrategi
Bemærkninger hertil:
God strategi og derfor ingen bemærkninger til indholdet.

Forslag til kommunikation/implementering/hvordan får vi strategien til at leve:
•
•

Præsentation på hvert forældremøde (hvad skal vi igennem i dette skoleår)
Hjemmeside

•

Præsenteres ved skolestart i 0. klasse/informationsmøde

•

Video om strategien til de sociale medier

•

PLF2/Værdier og vision for Bjerregrav skole

Bemærkninger til indhold:




Fokus på værdierne, så måske kan visionsdelen tages ud.
Undren over hvorfor læring er taget ud af cirklen (den visuelle præsentation), er det fordi den er
særlig? Skal måske forklares bedre.
Der en del stavefejl deri

Forslag til kommunikation/implementering/hvordan får vi strategien til at leve:
•
•

3-trinsraket; Hvad betyder dette for os? elever drøfter det klassevis, forældre drøfter det på
forældremøder, lærerne drøfter det.
Samle materialet på hjemmeside

GDPR v. Anja og Maibritt
Anja og Maibritt fremlægger materiale
Det aftales at MH med referatet fremsender:
”GDPR benspænd på skole –og dagtilbudsområdet” og ”KL GDPR Benspænd”
Fremadrettet aftales det:
 At det meldes ud hvis en elev udmeldes eller indmeldes på skolen. Dette sker til klassens elever og
forældre via AULA.
 At nye medarbejdere præsenteres for klassens forældre og elever.
Det aftales, at undertegnede undersøger om elevers navne på nævnes i mails og til overlevering af info til
forældre ved konflikthåndtering i forhold til loven om tavshedspligt.
Der svares på ovenstående og debateres videre om dette punkt til næste møde.

Kostpolitik v. Anna, Pia og Lil
Gruppen mødes i januar 2021. Udsættes til næste møde.

Børneby v. Anja og Maibritt
Anja og Maibritt fremlægger status på processen. Udsættes til næste møde

Kommunikationsstrategi/principper for skolen og synlighed i bestyrelsen (gruppe)
Anja fremlægger udkast til vejledning til forældre i brug af AULA/MinUddannelse. Udsættes til næste møde.

Evt.
 MinUddannelse (Maria og Anja)
 Burde vi ikke se budget og fraværsdata på hvert møde? Det savner jeg lidt (Gitte)
 Førskoleantal (Gitte)
Det loves at der fremsendes årshjul revideret.
Næste mødedato: 28. januar 2021

