
Skolebestyrelsesmøde ekstraordinært på Bjerregrav Skole torsdag den 28. 

januar 2021 kl. 17.00 – 17.45  

Til stede:  
Forældrerepræsentant.: Anja Laage Sørensen, Maria Mandal Pring, Pia Kræfting Boeriis, Morten Kjær 
Sørensen, Gitte Gunggaard Eggert, Lil Borregaard Johansen. 
Fraværende:Mette Jacobsen og Ulla Krogh 
Medarbejderrepræsentant.:  
Skoleledelse: Marianne Larsen  
 

Nødpasning og fjernundervisning  
Orientering ved Marianne.  

Supplerende: der er en god effekt for eleverne med hensyn til fokus og ro – i Google Meet dukker læreren 
op tæt via skærmen. Det giver for mange en oplevelse af en god kontakt selv om vi fysisk er længere væk 
fra hinanden end vi plejer. Skolebestyrelsen: forældre giver også fin feedback til det pædagogiske 
personale for vekslende typer af aktiviteter. 

Forældre i skolebestyrelsen sammenligner med fortællinger fra bekendte, som har børn på andre skoler, 
hvor der er langt færre meet-undervisningsaktiviteter end på Bjerregrav Skole. Stor tilfredshed med det 
pædagogiske personales indsats samt for også at få gode kreative aktiviteter ind i skoledagen. 

Skoleåret 2021-2022 ferieplan  
Høringssvar til ferieplan 2021-2022 

Skolebestyrelsen ved Bjerregrav Skole finder forslaget til ferieplanen er godt. Det rummer mulighed for, at 

børnene begynder skoleåret midt i en uge, hvilket er en god måde at begynde efter en ferie for børnene. Det 

giver samtidig to gode forberedelses- og samarbejdsdage for skolens pædagogiske personale. 

Skolebestyrelsen beder Randers Byråd om at overveje sin beslutning om SFO´ens lukkeuger fortsat bør 

være placeret i uge 29 og 30 versus at være placeret i det midterste uger af juli måned. Her bør man også 

undersøge, hvor erhvervslivets ferieuger placeres i juli og lade dette indgå i en eventuel revurdering af, 

hvornår SFO´ens lukkeuger placeres i juli måned. 

 

Bemærkninger 
På næste møde jævnfør punktet økonomi. Excell-arket ønskes udsendt sammen med dagsorden. 
Skolebestyrelsens forældre ønsker, at skoleledelsen er opmærksom på, at børn fra Bjerregrav Skoles SFO er 
kede af at blive passet af fremmede voksne i sampasninguger på Hornbæk Skole i sommerferieperioden. 
Det bemærkes, at Bjerregrav Skole har få SFO-pædagoger ansat, og disse skal også kunne afvikle 
sommerferie. Vi tilstræber, at der er kendt personale i sampasningsugerne i så høj grad som muligt. 
 
 
Næste mødedato: 25. februar 2021 – erstatter det oprindeligt planlagte ordinære møde i skolebestyrelsen 
den 28. januar 
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