
Bjerregrav skole,  Overfussingvej 7,  8920 Randers NV.  Tlf.: 89 15 43 21    www.bjerregravskole.dk 
 

Side 1     
  

Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  
Dato: Tirsdag den 30.8.16 kl. 17.00 – 19.00 
Sted: Personalerum 
Tilstede: Anne Dorte Krebs, Mogens Laursen, Trine Simonsen, Vivian Bergen-

holtz-Fricke, Frank Huulgaard Jensen, Ann Arentsen, Karina Wiedenho-
fer, Jonny Lindgreen, Maibritt Mark Hansen, Ulla Krogh 

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

Skolestart 
Så har vi åbnet dørene for endnu et skoleår på Bjerre-
grav Skole. Jeg har regnet mig frem til, at det må være 
gang nummer 365 – ret imponerende, hvis I spørger 
mig  
Vi har fået en flyvende start med glade og videbegær-
lige elever, velforberedte lærere og højt solskin. Dertil 
er afholdelsen af de mange forældremøder begyndt, 
hvor Jonny og jeg vil skiftes til at være tilstede. 
 
Grønt flag 
Onsdag d. 31.8. går startskuddet på vores Grønt Flag 
projekt, med kick off ved de involverede lærere i 4.-6. 
årgang. Vi glæder os allerede nu til, sammen med 
eleverne, at få nogle fantastiske naturoplevelser og et 
helt unikt kendskab til en lokal naturskat. Projektet 
kulminerer i uge 40, som tidligere fortalt, med at borg-
mesteren kommer på besøg og hejser det grønne flag 
sammen med os. 
 
Legepatruljen 
Et nyt hold legepatruljeambassadører er uddannet – i 
alt 10 elever fra 6. årgang – som skal uddanne resten 
af klassen. Fra ultimo september kan man således 
igen opleve 6. klasses elever i skolegården, der tager 
ansvar for og arrangerer lege for de mindste elever i 
indskolingen. En tradition, der er med til at tydeliggøre 
6. klasse elevernes rolle som kulturbærere på skolen, 
nu da de formelt er blevet ’afgangsklassen’. 
 
Personale 
Pt. har vi Helen Hjortholm Andersen ansat i en tidsbe-
grænset stilling, da Jette Sørensen har orlov grundet 
sygdom i nærmeste familie. 
Ligeledes har vi været så heldige at kunne ansætte 
Jonny Lindgreen i stillingen som viceskoleleder pr. 
1.8.2016. 
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Førskoleforløbet 
Der har været nogle rigtig positive tilbagemeldinger på 
forårets førskoleforløb og allerede i starten af septem-
ber skal vi i gang med at planlægge næste års førsko-
leforløb, så vi kommer rigtig godt fra start. 
 
 

http://www.bjerregravskole.dk/
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Sommerferiepasning 
Det var nogle rigtig gode uger i Bjerregrav med leg og 
feriehygge. I ugerne i Hornbæk oplevede vi desværre, 
at der mødte en del flere børn op end tilmeldt, hvilket 
gav ressourcemæssige udfordringer. 
 
Personale 
Da vi nu har fået ansat Jonny som vicer og Lenes 
konstitueringstid er ovre, er det igen formelt underteg-
nede som er SFO-leder i Bjerregrav SFO. Dog har 
Lene, i sin funktion som souschef, fået uddelegeret 
den primære opgave i forhold til kvalitetssikring af 
arbejdsfunktionerne i SFO tiden, da hun stadig er det 
medlem af ledelsesteamet, der har mest tilstedevæ-
relsestid i samme. 
Derudover kan vi meddele, at Glenn, som sidste sko-
leår var skolepædagog på ’fuld tid’, i år har to efter-
middagsvagter i SFO’en. Glenn er ansat som special-
pædagog i vores G-række og kom til skolen som et led 
i strukturreformen sidste skoleår. 
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Bilag 
                                          
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

Orientering/dialog 

Valget er flyttet fra marts til september dette år og 
køreplanen er foreløbig som følger: 

• 30. august fremlægges valgprogrammet for 
bestyrelsen og revideres eventuelt 

• 31. august sendes programmet ud til foræl-
drene 

• Senest 9. september kan man skriftligt tilken-
degive til ut., hvis man ønsker at stille op 

• 22. september afholdes valg. 
Valgprogrammet godkendes. 
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Bilag               
                                                    Orientering 

Som led i skoleforvaltningens IT-handleplan redegøres 
for de interne retningslinjer for brug af Google Apps for 
Education (GAfE).  
Der er orienteret. 
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                                                           Dialog 

Bjerregrav Skoles hjemmeside er officielt åbnet. 
Kommentarer og udviklingsidéer ønskes. 
Generelt er bestyrelsen begejstret for initiativet.  
Der opfordres til, at forældrene inviterede hinanden. 
Billedindholdet er varieret nok, men flere medlemmer 
ønskes.  

   
452 Evt. Mail fra Velfærdsalliancen kommenteres 

Her opfordres vi til at møde op på Rådhustorvet d. 
15.9. for at demonstrere mod nedskæringer på vel-
færdsydelser.  
Muligheden for at donere eks. materiel og legetøj til 
ens barns klasse diskuteres. 
Ut. undersøger mulighederne. 

   
 Mødedatoer for 2016-17  
 22/9 (valg), 26/10, 17/11, 13/12, 8/2, 23/3, 

9/5 
 

   
 
 
Vel mødt  
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 

http://www.bjerregravskole.dk/

