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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  

Dato: Torsdag den 23.3.2017 kl. 17.00 – 19.00 
Sted: Personalerum 
Tilstede: Vivian Bergenholtz-Fricke, Ann Arentsen, Anne-Luise Skov Jensen, Maja-Ann Dalbæk 

Andersen, Carsten Kjærulff Christensen, Karina Wiedenhofer, Jonny Lindgreen, Mai-
britt Mark Hansen, Ulla Krogh, Magnus Kristiansen 

Afbud: Vivian, Frank, Ann, Ulla gik 17:30 
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat Ja 
 Godkendelse af dagsorden Ja 
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                                                    Orientering   

FORÅRET 2017 i SFO’en  
 
Fokuspunkter februar-maj: 
Didaktiske overvejelser af børnemiljøer og personale-
placering i SFO-tid. 

1. Vi arbejder på at gøre SFO-tilbuddet til et til-
bud hvor vi skaber miljøer for alle børn. Både 
de børn som på dagen har brug for, og lyst til 
lege og aktiviteter med bevægelse og høj 
puls. Samt de børn som har brug for, og lyst til 
lege og aktiviteter med små stemmer, lav puls 
og koncentration. Vi har bl.a. lavet tiltag som 
en fysisk bemandingsoversigt, samt en børne-
venlig plan for hvilke muligheder de har af ak-
tiviteter på dagen. (se bilag) 

 
2. Optimering af overgang mellem skole og SFO. 

Vi oplever til tider ”bisværme” i stueetagen af 
SFO´en mellem 14.00 og 14.20. Det kan til ti-
der give en lidt forvirrende og uoverskuelig 
start på SFO-dagen for nogle børn. Vi ønsker 
at blødgøre overgangen, og dermed minimere 
uoverskueligheden og forvirringen fra SFO-
start. Dette arbejde er vi netop påbegyndt. 

 
Ugentlige aktiviteter i februar-maj: 

 NERF-bane i hallen 
 Rollespilsvåben 
 Kreative værksted med perler, påskepynt, 

sæbe mm. 
 Træværksted 
 Køkkenaktiviteter 
 Mandagsklub for 2. og 3. klasse 
 Bål 
 Udeaktiviteter 
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Gang i afvikling af de nationale tests 
Vi er godt i gang med afviklingen af de nationale tests 
og foreløbigt er vi stolte af vores skønne elever  
 
Førskolen er i gang og de trives de små  
Foråret er på vej og førskolepoderne snuser mere og 
mere selvsikkert rundt i skolegården i frikvartererne og 
har også alle sammen været på guidet skole tour med 
Maria.  
 
1.kl. er flyttet i et større, lysere lokale  
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                                                    Orientering 

I aulaen holder skolens største klasse på 29 elever nu 
til. Det betyder, at vi tilsammen har tre hele klasselo-
kaler der står tomme og som kan bruges til gruppear-
bejde mv.   
 
Ny serviceleder + fast medhjælper  
Kurt opsagde endeligt sin stilling som serviceleder pr. 
1. april og Peter, som også har Langå skolens vedli-
geholdelse i sine kyndige hænder, har overtaget sta-
fetten. Ole er vores daglige praktiske medhjælp og 
han er allerede blevet uundværlig. 
 
Skolen har konverteret til MinUddannelse 
D. 7. marts konverterede Bjerregrav Skole som af de 
første skoler i Randers Kommune til læringsplatformen 
MinUddannelse. Samme dag kom konsulent Mette fra 
KMD forbi og gav både lærere og pædagoger et op-
startskursus. Igen er alle gået til opgaven med krum 
hals og vi forventer, som det var tilfældet med Educa, 
at årsplaner og de første forløb til skoleåret 2017/18 
lægger klar, når eleverne møder efter sommerferien. 
Elevplanerne må vente til den del af læringsplatformen 
er færdigudviklet.  
En endelig lokalforankret implementeringsplan er det 
næste der skal ske.  
 
Læringsforløb/projekter 
Siden sidst har vores 5. klasse deltaget i en Natur-
fagsmaraton, hvor de fik en flot 2. plads. 
 
Ligeledes deltager 1. og 3. klasse lige nu i ”Matema-
tikmatchen” og de batler online på livet løs med andre 
klasse rundt om i landet. 
 
I tirsdags var 4. klasse på vandværket med Hanne, 
hvor de lærte alt om vores vand forbrug og rensning af 
spildevand. 
 
Sidst, men ikke mindst, har 5. og 6. klasse lige nu et 
spændende og ”grønt” tema om madspild. Højdepunk-
tet bliver, at de skal lave mad sammen med en kok, 
der har skraldet sig til råvarerne   
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                                                    Orientering 
Orientering om samarbejde med daginstitutioner om 
aftalemål. 

   
472 Åben skole 

                                      
 
 
 
                                     Orientering og debat 

Opfølgning og afslutning på det arbejde omkring 
”Forældre database” 
Efter debat rettes få detaljer i skriv til. 
Skabelon for tilmelding laves af Maja. 
KMR er kontaktperson. 
Afsluttes på næste møde 

   
473 Retningslinjer for håndtering af uhensigts-

mæssig adfærd 
(Se bilag under dagsorden) 
                                                     
 
 
 
 
 
                                                    Orientering 

Udarbejdelse af skriv til Intra. 
Maibritt forklarer årsagen til at det allerede vedtagne 
skriv skal lægges ud på Intra. Maibritt ønsker at få 
ord/definitioner i skriv ændret. Ændringer godkendt. 
Der ønskes også at der beskrives i retningslinjerne, 
hvordan den forulempede bliver taget hånd om. Det 
reviderede skriv medtages på mødet d. 9.5.17. 
(Debat giver anledning til at vi også laver en intern 
handlingsplan/procedure for Personale vold mod 
barn.).  
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474 Evt. Punkt til næste bestyrelsesmøde: Hvad er definitionen 

af kontaktforældre kontra forældreråd og hvilke funkti-
oner har de? Definitionsskriv til forældrene. 
 
Netværksmøde for skolebestyrelser: 
Der er ikke umiddelbart nogen fra forældregruppen der 
kan deltage. Carsten spørger Ann. 

   
 Mødedatoer for 2016-17  
 9/5  
   
 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
 


