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Side 1     
  

Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole - Refe-
rat 
Dato: Onsdag den 8.2.2017 kl. 17.00 – 19.00 
Sted: Personalerum 
Tilstede: Vivian Bergenholtz-Fricke, Frank Huulgaard Jensen, Ann Arentsen, An-

ne-Luise Skov Jensen, Maja-Ann Dalbæk Andersen, Carsten Kjærulff 
Christensen, Karina Wiedenhofer, Jonny Lindgreen, Maibritt Mark Han-
sen, Ulla Krogh, Magnus Kristiansen 

Afbud: Vivian, Frank 
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat Ja 
 Godkendelse af dagsorden Ja 
   

460 Nyt fra elevrådet v. Magnus 
                                                    Orientering   

Vores elevrådsformand fortæller nyt om rådets arbejde 
på skolen. 

   
461 Nyt fra SFO v. MH                                           

                                                    
                                                   
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julen er for længst overstået, og hverdagen er startet 
igen. Vejret er enten meget vådt eller meget koldt, så 
vi holder os en del inden døre. Vi kan mærke, at vores 
fokus på indretning i efteråret bærer frugt nu her, og at 
børnene udnytter alle husets kvadratmeter, og der 
derfor ikke virker overfyldt, selv om vi er mange under 
samme tag.  
 
Aktiviteter 
Vi har her efter juleferien sat en ny aktivitetsplan 
sammen. Den vil her i løbet af vinteren indeholde ting 
som fx båldag, vinter OL og klub for 2. og 3. klasse. 
Når vi når lidt længere frem, vil der komme mere for-
årsrelaterede aktiviteter på planen. Vi vil bestræbe os 
på at få hænge en oversigt over aktiviteterne op hver 
mandag.  
 
Førskole  
1. marts siger vi velkommen til 23 førskolebørn og 
deres forældre. Det glæder vi os meget til, og forbere-
delserne er i fuld gang.  
 
Tabulex og stamkort 
Nogle forældre vil kunne huske, at vi før i tiden i 
SFO’en havde aftalekort, hvor al information om det 
enkelte barn skulle skrives af jer forældre. Disse afta-
lekort eksisterer ikke længere. Det er derfor meget 
vigtigt, at alle de oplysninger og informationer vi skal 
vide om jeres barn, bliver skrevet under barnets 
stamkort i Tabulex. Især er det vigtigt, hvis barnet 
har nogle forhold vi skal være specielt opmærksom 
på, eller om der ligger nogle faste aftaler i forhold til at 
sende et barn fra SFO’en, til f.eks. fodbold, musik eller 
andet.  
 
Feriepasning uge 7 
Der er som nævnt tidligere feriepasning i Hornbæk 
SFO i uge 7. Der medfølger personale fra Bjerregrav 
SFO hele ugen.  
 
Personale  
Morten Povlsen er pr. 1.2.2017 begyndt som SFO 
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                                                    Orientering   

afdelingsleder med klassepædagogfunktion i 2.a 
Vores vikar Peter Egede er stoppet, og vi byder i ste-
det velkommen til Pernille Mortensen, som er vikar i 
SFO og har i januar været tilknyttet 2. årgang.  

   
462 Nyt fra skolen v. MH                    

 
”Skolen for alle” 
Den 27.2. afholdes det fælles Skolen for alle møde for 
det samlede personale på skolen. Den interne ar-
bejdsgruppe består både af medarbejdere, ledelses-
repræsentanter og skolebestyrelsesmedlemmer. 
Gruppens medlemmer skal agere facilitatorer til arran-
gementet, der går ud på at brede det fælleskommuna-
le inklusionsmindset ud til alle skolens medarbejdere. 
 
GAfE  
Peertoutering forløb har været en succes. I den for-
gangne uge har vi igen haft besøg af IT-fagpiloterne 
fra Læringscenter Randers. Denne gang for at obser-
vere på effekten af peertoutering. 6. kl. underviste 4. 
kl., og 5. kl. underviste 3. kl. i Google Apps for Educa-
tion. 
 
Førskole  
Endnu en gang er vi nået til samarbejdsmøderne mel-
lem pædagoger fra Børnehuset, Fussingø og Bjerre-
grav Skole. Vi glæder os til at modtage de 23 små nye 
førskoleelever. 
 
Kursus i brug af NT testresultater 
Pt. er de danskfaglærere, hvis klasser afvikler Natio-
nale Tests i dansk på kursus i evaluering og brug af 
testresultater. Læsevejleder MR og skoleleder MH 
skal ligeledes på kursus i brug af NT til udvikling af 
skolens læringskonferencesetup.  

   
463 Budget 2017 

Bilag                                           
 
 
 
                                                    Orientering 

Det overordnede budget gennemgås. 
 
Budgettet for 2017 gennemgået 
Det vi råder over er hovedsageligt lønsummen. 
Der forventes et underskud. Størrelsen er afhængig af 
prisen på det nye N/T lokale. 

   
464 Åben skole 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Orientering og debat 

Tanker I har gjort jer siden sidst som opfølgning på 
introoplægget om ”Åben skole” fra sidste møde. 
 
Formelt set lever vi pt. op til de krav der er til åben 
skole.  
 
Et muligt samarbejde med boldklubben drøftet. Kan 
man lave noget i skoletiden? 
 
Kan der etableres en ” forældrebank”, hvor forældrene 
kan bruges i forhold til deres erhverv. Evt. i forhold til 
hele temadage eller forløb. 
 
Det aftales, at forældredelen af skolebestyrelsen skri-
ver et udkast til en ”forældrebank”. 

   
465 Kursus for Skolebestyrelsen 

Bilag                              
 
 
 

Kursustilbud til skolebestyrelsen gennemgås og disku-
teres.  
 
Der er interesse for kurset og det udbydes til bestyrel-
sen. Et bestyrelsesmøde udvides og rykkes frem så 
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                                     Orientering og debat 

det ligger fra 16 – 19.  
1 time til ordinært møde samt 2 timers kursus. 

   
466 Evt. Ulla informerer om forældresamarbejdet og måden 

principperne for det skal behandles i MED. 
   
 Mødedatoer for 2016-17  
 23/3, 9/5  
   
 
 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
 


