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Side 1     
  

Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole - refe-
rat 
Dato: Tirsdag den 13.12.16 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. 

Afbud: Jonny og Ulla 
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat Ja 
 Godkendelse af dagsorden Ja 
   

453 Nyt fra skolen v. MH                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Orientering                                

Julemåneden er over os.. 
Med juleklippedag – herunder klassekonkurrence med 
udsmykning af døre, luciaoptog d. 13. og de ugentlige 
fællessamlinger. 
Vi takker endnu engang for massiv opbakning, med 
god ro og orden til juleklippedagen. Vores eneste ud-
fordring er, at vi snart ikke har nok termokander til alle 
klasserne (-: 
 
Personale  
Vi har nu slået en stilling som SFO afdelingsleder med 
klassepædagogfunktion op, og har ansøgningsfrist på 
torsdag. Stillingen forventes af være besat pr. 
1.2.2017. 

   
454 Nyt fra SFO v. MH                                                    

                                                    
                                                    
 
                                                     
 
 
 
 
 
                                            
                                                 
 
 
                                                    Orientering                                

Vi julehygger ligeledes i SFO’en med produktion af 
både julegaver og julepynt. 
 
Igen i år er Luciaoptog både d. 13.12. på plejehjemmet 
og d. 14.12. i SFO’en. Mon ikke det bliver lige så 
smukt som sidste år? (-; 
 
Derudover er SFO personalet lige nu i gang med at 
udarbejde en ny aktivitetsplan, der skal løbe over de 
næste tre måneder. 
 
Sidst, men ikke mindst, er det et stort ønske fra SFO 
personalet, at der snarest muligt bliver kaldt ind til en 
arbejdsdag, da SFO’en både inde og ude trænger til 
en ordentligt gang oprydning (-: 

   
455 Budget v. JL og MH 

Bilag  
                                                    Orientering 

Budgettet gennemgået. 

   
456 Udkast til ny kommunal uddannelsespolitik 

v. JL og MH 
Bilag           
 
 
                                    Orientering og dialog                                                                                                                                                                                 

Udkastet gennemgået og der samles kommentarer til 
høringssvaret. 
Det aftales, at kommentarer kan eftersendes – til og 
med d. 17.12. hvor MH skriver et udkast, der derefter 
sendes ud til gennemsyn. 
 

   
457 Elevfravær 

Bilag                               
Der informeres om de lokale tal sammenholdt med de 
kommunale. 

http://www.bjerregravskole.dk/
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458 Åben skole 

Bilag 
                                      
 
 
 
 
 
                                     Orientering og debat 

Det vedhæftede materiale gennemgås, og der påbe-
gyndes opstilling af aftalemål. 
Det aftales, at der til næste møde rammesættes en 
længerevarende proces, hvor punktet udfoldes. 
Herunder idéer til indsamling af viden om initiativer og 
midler til rådig i lokalområdet. 
Bl.a. foreslås forældrebank med resurser fra fagområ-
der, der kan inviteres ind af personalet til at understøt-
te faglige forløb. 

   
459 Evt.  Der gøres opmærksom på, at der ikke er billeder af 

personalet på Intra. 
Ligeledes kommenteres det, at de nye skemaer giver 
bedre overblik end de gamle.  

   
 Mødedatoer for 2016-17  
 8/2, 23/3, 9/5  
   
 
 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
 

http://www.bjerregravskole.dk/

