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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  
Dato: Tirsdag den 25.4.2018 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 Lindgreen, Maibritt 
Mark Hansen, Ulla Krogh 

Afbud:  
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat  
 Godkendelse af dagsorden  
   

509 Nyt fra SFO v. MP/MH  
(- se bilag)                
                                                    Orientering                                

Se vedhæftede aktivitetsplan fra Morten  

   
510 
 

Nyt fra skolen v. MH     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
 
 
                                                     
                                                     
 
                                                    
                                                     
 
 
                                                     
 
 
 
                                                     
                                                    
 
 
                                                     
 
                                                     
                                                   Orientering 

Star Wars 
Skolen har været tilmeldt en konkurrence på Randers 
Bibliotek ”Randers en by i Galaksen”. 2., 3. og 5. klas-
se vandt og det var en stor dag for hele skolen, da vi 
fredag – både på biblioteket og på skolen fejrede de-
res flotte produkter. 
 
Omlagte dage  
I et forsøg på at fastholde kvalitet i undervisningen i en 
periode med meget fravær, her personalet med gejst 
og gnist udviklet et koncept for omlagte dage, der ind-
befatter arbejde med trivsel og dannelse. 
 
Skolefest 
Vi glæder os – 6. klasse synger allerede på gangen og 
laver kulisser så malingen sprøjter om ørerne på dem 
  
 
Personale 
Det blev meldt ud på skolebestyrelsesmødet i februar, 
at Michael Tunø Olesen var blevet ansat som ny spe-
cialpædagog i I-klassen. Der gik desværre ikke lang 
tid, før Michael besluttede, at jobbet alligevel ikke var 
noget for ham. Pt. dækkes en del af hans funktion af 
en fast vikar. 
 

   
511 Konflikt 

                                                       
                                                    Orientering 

Hvis der er fundet en løsning udgår punktet. 

   
512 Økonomi  

                
                                                    Orientering 

Der briefes om økonomimødet med direktionen og det 
deraf afledte krav om nu afviklingsplan. 

   
513 Forflyttelsesproces 

                                                     
                                                    Orientering 

Der orienteres om proces for overflyttelse af medar-
bejder grundet økonomi. 
 

   
514 Skolefest 

                                                            Debat 
Skolebestyrelsens deltagelse i skolefesten aftales. 

   
 Evt.   

http://www.bjerregravskole.dk/
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 Næste mødedato d. 14.6.  
 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
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