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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole - Refe-
rat 
Dato: Tirsdag den 9.5.2017 kl. 16.00 – 17.00 
Sted: Personalerum 
Tilstede: Vivian Bergenholtz-Fricke, Ann Arentsen, Anne-Luise Skov Jensen, Maja-Ann Dalbæk 

Andersen, Carsten Kjærulff Christensen, Frank Huulgaard Jensen, Karina Wiedenho-
fer, Jonny Lindgreen, Maibritt Mark Hansen, Ulla Krogh, Magnus Kristiansen 

Afbud:  
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat Godkendt 
 Godkendelse af dagsorden Godkendt 
   

475 Nyt fra SFO v. MP/MH                                     
                                                     
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
                                                    Orientering   

Varmen er endelig så småt på vej, og vi fejrer, at det 
nye liv spirer frem, ved at sætte øget fokus på udeak-
tiviteter i SFO’en. 
Vi skal lave mere mad over bål, plante blomster i vo-
res hjemmelavede blomsterkasser og lege i vores nye 
”Leg på streg” firkanter i skolegården. 
 
Inde skal vi snart i gang med forberedelse til sommer-
festen og de små førskoleelever er et frisk pust til 
gruppen generelt. 
 
På medarbejder siden siger vi desværre snart farvel til 
vores tredjeårspraktikant Morten og siger derefter 
goddag til en ny studerende.  

   
476 Nyt fra skolen v. MH                                       

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationale test 
Pt. tester vi på livet løs og holde læringskonferencer. 
Ud fra ny teori og optimering af vores interne professi-
onelle læringsfællesskaber har vi i sidste uge holdt 
læringskonferencer, hvor vi har haft fokus på evalue-
ring af testdata – herunder data fra de nationale test. 
Under disse konferencer udtænkes der tiltag og ind-
satser, både på klasse, gruppe og individniveau, som 
klasseteamene sammen skal implementere i deres 
undervisning fremadrettet. 
 
Afskedigelse og forflyttelse 
I forbindelse med gennemgang af næste års admini-
strationsgrundlag, har vi med beklagelse konstateret, 
at vi bliver overnormeret på personalesiden. 
Det har betydet, at vi har måtte indstille en medarbej-
der til forflyttelse. Ud fra gældende retningslinjer for 
samme er lærer Louise Krogsøe Stæhr derfor indstillet 
til forflyttelse fra næste skoleår. 
 
Ligeledes har vi været nødsaget til at indstille Lars 
Harreskov Bro til afskedigelse. 
 
Udearealer/NT lokale 
Lokale ildsjæle knokler næste alle ugens syv dage 
med etablering af en multibane i mellemtrinnets skole-
gård. Asfalten er lagt, og det forventes at resten af 
banen står færdig inden skolen åbner igen efter som-
merferien. 
SFO’ens legeplads er blevet sikret ved fjernelse af 
klatrestativ og der skal skaffes mere faldsand til flere 
af de andre redskaber. 
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                                                    Orientering

 
Ang. fysiklokalet har der været afholdt indledende 
møder med arkitekt, repræsentanter for ejendomsser-
vice og den interne arbejdsgruppe. Der arbejdes ud fra 
principperne: Funktionalitet og sparsommelighed (-; 
 
Science Camp 
For 5. år i træk er der i april måned blevet afholdt Sci-
ence Camp på Bjerregrav Skole. Det er hvert år et 
velbesøgt og populært arrangement, og det er bestemt 
et samarbejde med Ungdomsskolen vi ønsker at fort-
sætte med. 
 
Skovens dag  
I onsdags afholdt vi endnu engang en anden stolt tra-
dition, der efterhånden er blevet til en slags fejring af 
forårets komme, som ryster alle eleverne godt sam-
men, nemlig Skovens dag. Denne gang med middel-
aldertema, hvor posterne var bemandet af 6. klasses 
elever, der udsatte deres unge kollegaer for alt lige fra 
kamptræning til urteindsamling og tovtrækning. Atter 
viste vores elever, at de er super gode til at tage sig af 
og passe på hinanden på tværs af klasser og alder. 

   
477 Nyt fra elevrådet v. Magnus 

 
                                     Orientering og debat 

Elevrådsformanden fortæller nyt fra et elevperspektiv. 
Magnus fortæller om Skovens dag. 

   
478 National test og gennemgang af resultater 

fra læringskonferencerne 
 
                                                    Orientering 

Udsættes til næste møde. 

   
479 Åben skole 

 
                                                    Orientering 

Forældreskriv gennemgås og godkendes evt. til brug. 
Godkendt. 

   
480 Skolefest 

(se bilag) 
 
                                       Debat/organisering 

Sponsorliste til tombola gennemgås. 
Frank orienterer. Sponsorlisten fordelt på skolebesty-
relsen. Frank laver en vagtplan til tombola og foræl-
drebank. 
Intra og Facebook  opslag i forhold til sponsorga-
ver. 

   
481 Forældreråd/kontaktforældre 

(Se bilag) 
                                                    Orientering 

Der orienteres om funktionsbeskrivelse. 
Tages op igen på møde næste år. Skal funktioner-
ne evt. smelte sammen? 

   
482 Præsentation af endeligt retningsgivende 

skriv for god ro og orden på Bjerregrav 
Skole. 
(Se under dagsorden for bilag) 
 
                                 Orientering/vedtagelse 

Det tilrettede skriv gennemlæses og vedtages. 
Skriv godkendt. 

   
483 Evt.  
   
 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
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Retningsgivende skriv for god ro og orden ud-
ledt af Bjerregrav Skoles voldspolitik 
 

 Genvedtaget på MED mødet d. 28.1.16. 
 Godkendt på SKB mødet d. 23.2.16 

 
Definition på vold: 
 

 
Retningslinjer/konsekvenser ved:   
 
 
Retningslinjer/konsekvenser ved:   
 
Vold mellem skolens elever 
 

1. Samtale på kontoret med ledelse, klasselærer og evt. andre relevante lærere  
2. Orientering og evt. mødeindkaldelse af elevens forældre  
3. Sanktioner, jf. gældende regler om elevadfærd i skolen. 

 
Gældende regler i forhold til voldsudøver: 
 

1. En hurtig drøftelse af, hvilke konsekvenser handlingen skal have for udøveren. Forældrene 
skal altid orienteres hurtigst muligt. Umiddelbart efter hændelsen skal forældrene hente 
”voldsudøveren”.   

2. Eleven bortvises/hjemsendes 1-5 dage, medmindre ledelsen skønner anderledes.  
3. Der indkaldes og afholdes snarest møde med forældrene om elevens adfærd.  
4. Underretningspligten i forhold til de sociale myndigheder skal overvejes, ligesom evt. poli-

tianmeldelse.  
5. Forældrevold og trusler om vold medfører politianmeldelse.  

 
Trusler om vold fra elev eller forældre mod en medarbejder 
 
Den voldstruede underretter skoleledelsen   

1. Skoleledelsen orienterer tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR)   
2. Ledelsen og den involverede medarbejder kontakter hjemmet og orienterer om elevens ad-

færd  
3. Lederen vurderer, hvad der skal ske med eleven. Sanktioner jf. gældende regler  
4. Skoleledelsen beslutter (i samråd med tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant), om  
5. Hændelsen giver anledning til politianmeldelse (hvis det vurderes at være en straffelovs-

overtrædelse indgives politianmeldelse). Såfremt eleven tidligere har truet skolens personale 
indgives politianmeldelse. Skoleledelsen foretager eventuel politianmeldelse.  

 
Vold fra elev eller forældre mod en medarbejder 
 

1. Skolens ledelse orienteres  
2. Skoleledelsen orienterer tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR)  
3. Den voldsramte skal støttes umiddelbart i form af samtale med ledelse/kolleger  

Ved vold forstås enhver fysisk eller psykisk 
overgreb mod et andet menneske. 
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4. Skoleledelsen beslutter (i samråd med tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentanten 
(AMR) og den voldstruede), om hændelsen giver anledning til politianmeldelse. Skoleledel-
sen foretager  

5. Eventuel politianmeldelse  
6. Den voldsramte udarbejder et skriftligt notat vedr. hændelsen  
7. Skoleledelsen orienterer alle personalegrupper om hændelsesforløbet på skrift senest den 

følgende hverdag  
8. Skoleleder kan altid kontaktes telefonisk, hvis der, uden for medarbejdernes arbejdstid op-

står tvivlsspørgsmål, bekymring eller lign. vedr. hændelsen  
9. Voldsudøveren (eleven) skal møde konsekvenser fx i form af:  

a. Samtale på kontoret med ledelse, klasselærer og evt. den voldsramte  
b. Orientering og mødeindkaldelse af elevens forældre  
c. Sanktioner, jf. gældende regler om elevadfærd i skolen  
d. Evt. underretning til de sociale myndigheder 
e. Skoleledelsen foretager eventuel politianmeldelse  

 
Den forurettede 
 

1. Akut psykisk førstehjælp 
a. Lad ikke den voldsramte være alene  
b. Skab ro og tryghed. Vis, du er der uden at være omklamrende  
c. Lad den voldsramte fortælle (igen og igen), hvad der er sket – lyt!  
d. Undgå at bagatellisere  
e. Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger  
f. Forældrene til den voldsramte kontaktes 
g. Den voldsramte hjem hentes hjem af forældre 
h. Sørg for, at den voldsramte ikke er alene det første døgn 
i. Lederen underrettes så vidt muligt umiddelbart efter voldsepisoden – og senest inden 

for 24 timer  
2. Kendt personale (og lederen) vurderer, om den voldsramte har behov for lægehjælp/ psyko-

logbistand. Er der tegn på smerter, rifter, buler iturevet tøj etc. – eller en oplevelse af at al-
mentilstanden er ændret negativt – skal skadestue opsøges. Pågældende må ikke være uden 
ledsagelse.  

3. Den voldsramte må ikke sendes hjem, før kendt personale eller lederen har sikret sig, at  
eleven kan få hjælp, hvis det er nødvendigt.  

4. Samtlige ansatte orienteres så hurtigt som muligt; mundtlig orientering i frikvarter og skrift-
ligt på skolens intranet. Dette sikrer, ar der ikke opstår rygter, men også at der bliver mulig-
hed for at tage hånd om eventuel usikkerhed og utryghed hos resten af personalegruppen  

 
 
 
 


