Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole torsdag den 25. februar 2021 kl.
16.30 – 18.00
Til stede:
Forældrerepræsentant.: Anja Laage Sørensen, Anna Knakkergaard, Gitte Eggert, Lil Johansen.
Fraværende: Pia Boeriis, Maria Pring, Morten Kjær, Ulla Krogh og Marianne Larsen
Medarbejderrepræsentant.: Mette Jacobsen
Skoleledelse: Maibritt Mark Hansen

Nyt fra skole og SFO
I skole igen
0.-4. klasse har taget hul på skoledagen på Bjerregrav Skole igen, og det er alle børn og voksne på skolen
rigtig glade for. Vi overholder de sundhedsmæssige retningslinjer fra myndighederne. Klasserne er i hvert
sit klasselokale i løbet af skoledagen, og i den del af SFO-tiden, hvor der er mange børn
Vi har fokus på, at børnenes trivsel er vigtig, der er arbejdet med det fællesskabende og det sociale i
klasserne efter en lang periode med fjernundervisning som lige nu fylder i skoledagen. Det faglige arbejde
skruer vi op for, selvfølgelig, og vi følger nødundervisningsbekendtgørelsen indtil videre.

Fastelavn
Fredag før vinterferien afsluttede 0. klasse, og flere andre klasser, med at lave fine fastelavnsris og masker.
Mandag efter vinterferien slog børnene i 1. til 4. klasse katten af tønden, dog uden udklædning. Vi valgte
udklædningen fra i år. Udklædningstøjet har ofte sværd og andre ting med sig, og så kræver det også, at de
voksne i skolen ofte hjælper med at få tøjet af og på.

Kostpolitik status ved Anna, Pia og Lil
Status fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen forventer at afholde to møder mere, inden det færdige
oplæg/udkastet vil blive præsenteret under skolebestyrelsesmødet i juni måned.
Noter fra gruppen:

Motivation
På Bjerregrav skole lægger vi i vores kostpolitik vægt på at sikre elevernes sundhed og trivsel. Mætte og
sunde børn lærer bedre. Vi vil gerne bidrage til at børnene også vænner sig til at fokusere på gode og
klimavenlige madvaner.

Principper: Officielle kostråd, FNs verdensmål, fysiske rammer, understøtte både læring og det sociale ved
hjælp af sammenspisning med mere.

Beskriv enkel og letforståelig principperne for vores skoles sundhedsagenda – kostpolitik.
Vigtigt at det er let at forstå for forældre og elever og let at gennemføre
Baseret på kostanbefalinger og skolens pædagogiske principper med mere
Skolebestyrelsen anbefaler…
Vision: Understøtte sunde og varierede kostvaner. Give børnene kendskab til madvarer, deres oprindelse
og relation til sundheden.
Hvad er skolens vision for sundhed fremadrettet? Hvad vil vi i morgen? Kort og præcis beskrivelse
Formål: sikre sunde, glade og aktive børn.

Vores kostpolitik i praksis
De fysiske rammer. Ro og tid, når vi spiser. Mulighed for at have mad på køl. Tid til at hente eventuel mad i
boden eller skolemad inden spisningstid begynder.
Skolen tilbyder: boden, hvad skal der være her fremover? Eventuelt 6. klasse laver noget i hjemkundskab en
gang om ugen. De andre dage for eksempel frugt, grønt og grovbolle med pålæg? Ingen søde drikke
eventuelt dansk vand. Fuldkorn. Mælkeordning. Skolemad, kan vi vælge noget andet? Genanvendelig
emballage.
Mad i SFO: sunde madvarer. Økologisk. I forbindelse med pædagogiske aktiviteter tænke i sunde
alternativer og kun sjældent kage og is eller lignende. Det kan for eksempel være bålmad, skolekøkken,
boller eller lignende. Børnene støttes i at få et mellemmåltid i løbet af eftermiddagen. For eksempel rolig
fællesstund med eventyroplæsning eller udendørshygge.
Spisepauserne: Ro. Tilstrækkelig tid. Maden skal være hentet inden spisetid. Børn, der har brug for det, skal
kunne få hjælp af en voksen

Rollefordelingen
Forældresamarbejde: Børnene har fået en god, sund morgenmad, der mætter længe. Har en god madpakke
med, der både sikrer den nødvendige næring og energi. Er til at gå til for barnet. Så vidt muligt indeholder
sunde madvarer, der støtter op omkring en god madkultur i klassen
På Bjerregrav skole drikker vi vand eller skolemælk
Tænk i sunde alternativer, når man sender med til fødselsdage, for eksempel lidt er godt
Lav gode aftaler på klasserne til forældremøde. Hvad tager vi med til fødselsdage og så videre
Lærerens rolle: Største rolle er at sikre gode vilkår omkring måltidet. Tænke i sunde valg, når lærerne laver
mad eller andre pædagogiske aktiviteter med børnene, eller når de har noget med.
Opfordre til ikke spiselige gaver i for eksempel julekalender med videre
Elevens og elevrådets rolle: Tale pænt om maden og særligt hinandens mad. Elevrådet inddrages i og
bidrager løbende til Bjerregrav Skoles kostpolitik.
Skolebestyrelsens rolle: Evaluere og opdatere kostpolitik løbende. Eventuelt inspirere til nemme og sunde
madpakkeforslag, for eksempel i et elevblad
Relaterede links: for eksempel skolen har en synlig kostpolitik, der følger retningslinjerne for sund kost.
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_8_kostraad/forside.htm
http://www.altomkost.dk/Services/Materialer_og_undervisning/Kostkompasset/Interaktivt_kostkompas.htm

www.altomkost.dk
www.6omdagen.dk
www.madklassen.dk
www.arla.dk

mejeriforeningen.dk/skolemælk

Budget og regnskabsafslutning ved Maibritt og Marianne
Maibritt redegør for regnskabsafslutningen 2020, herunder gennemgang af årsopgørelse.

