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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  
Dato: Torsdag den 14.6.2018 kl. 17.00-18.30 
Sted: Personalerum 
Tilstede: Ann Arentsen, Anne-Luise Skov Jensen, Maja-Ann Dalbæk Andersen, Carsten Kjæ-

rulff Christensen, Frank Huulgaard Jensen, Nanna Mollerup, Jonny Lindgren,  
Afbud: Ulla og Maibritt 
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat Godkendt 
 Godkendelse af dagsorden Godkendt 
   

515 Nyt fra SFO v. MP/MH  
                                                    Orientering                                

Se vedhæftede 

   
516 
 

Nyt fra skolen v. MH     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                                        

Skolefest. 
Så fik vi endnu engang afholdt skolefest. Der var stor 
tilslutning og vejret var fremragende. Tombolaen var 
som sædvanligt et stort tilløbsstykke, og det er dejligt 
at se de mange flotte præmier, som forældrene fra 
skolebestyrelsen har samlet ind. I løbet af dagene op 
til festen har vi dog også kunnet se, at der er trukket 
store veksler på ansatte og elever. Vi er ikke så man-
ge til at løse opgaverne længere. Det har givet anled-
ning til en skriftlig evaluering af festen, som vi skal 
kigge på, inden vi beslutter om vi skal fortsætte med 
præcist samme koncept næste år. 
 
Forventningsbaseret klasseledelse 
Som et pædagogisk tiltag mod en ensretning af klas-
seledelse og dermed en større genkendelighed og 
tryghed for eleverne, som gerne skulle munde ud i 
bedre undervisning, har ledelsen besluttet, at vi i alle 
klasser arbejder ud fra en model som hedder ”For-
ventningsbaseret klasseledelse”, hvor forskellige ar-
bejdsformer understøttes af piktogrammer og time 
timer (Stort nedtællings ur). Det pædagogiske perso-
nale er blevet undervist i denne model. Klasselokaler-
ne er blevet tilpasset metoden, og personalet er så 
småt startet op på arbejdet. Vi forventer, at det kører 
fuldt ud i alle klasser fra næste skoleår. 
 
 
Skoleåret 2017/18 rinder ud 
Endnu et skoleår er ved at være gået, og vi er på sko-
len og ikke mindst ude i klasserne ved at afslutte en 
masse ting. Det har været en varm afslutning på sko-
leåret, med hede klasselokaler, en masse skrabede 
knæ og begejstrede børn i skolegården. Vi er også på 
personalesiden ved at gøre klar til næste år. Vi har jo i 
dette skoleår skullet sige farvel til en del medarbejde-
re. Dette og den økonomiske situation har gjort at 
dette års fagfordeling blev mere ledelsesstyret end 
tidligere år. Det er vores indtryk, at personalet har 
taget fint imod dette og indgået konstruktivt i løs-
ningsmodeller. Skemalægningen er så småt startet op, 
og vi forventer at være færdige inden ferien. 
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517 Økonomi + skole v. JL/MH 
                       
                                                    
 
 
 
 
 

Orientering 

Fremlæggelse af seneste justeringer i den økonomi-
ske handleplan samt status ved ledelsen. 
 
Økonomi gennemgået 
Gennemgang af at materialeindkøb og undervis-
ningsmidler. 
Debat. Måske skal der nedsættes et udvalg på skolen 
bestående af en lærer, bibliotekar og en leder, som 
fordeler midler efter ansøgning. 

   
518 Forældrefolder 

                                                             
Debat 

Status og videre proces diskuteres. 
Vi ønsker stadigt at lave en folder. Folderen tages op 
på det andet møde for den nye bestyrelse 

   
519  Kostpolitik v. UØ           

 
                                                    Orientering 

Fremlæggelse af idé om udarbejdelse af fælles kost-
politik 
Udskydes til efteråret.  

   
520  Forslag til årshjul 2018/19    

                                                            
                                                             
 
 

 
Debat 

Rå skabelon præsenteret. Enighed om en kort øko-
nomisk gennemgang hver gang eller hver anden gang. 
Større økonomisk gennemgang ved 
års/budgetafslutning. Vi skal huske at have elevrådet 
med 2 gange om året. Den ene gang i maj.  Første 
møde bruges til konstituering. Andet møde bruges 
bl.a. til forældrepjecen.  

   
 Evt.  Farvel til Frank og Ann, som går af. 
   
 Næste mødedato  30.08.2018 
 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
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