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Side 1     
  

Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  
Dato: Tirsdag den 13.12.2017 kl. 16.30-18.00 
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: Ulla, Maja 
 
 
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat  
 Godkendelse af dagsorden  
   

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

Læs venligst det vedhæftede bilag. 

   
 
 

Nyt fra skolen v. MH                                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
                                                     
 
                                                    
 
 
 
                                                                   
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Orientering 

Travlhed i specialafdelingen 
Pga. fristen for revisitationer d. 15.1. er der en skarp 
administrativ bagkant for specialafdelingens personale 
i efteråret.  
Allerede d. 1. oktober skal alle elevers placering være 
vurderet internt og der skal laves en liste i samarbejde 
med PPR over elever, der eventuelt skal revisiteres. 
Herefter skal der laves faglige tests, udarbejdes udfør-
lige elev –og handleplaner og der skal holdes foræl-
dremøder, hvor elevplaner og revisitationspapirerne 
skal gennemgås, inden vi kan afholde revisitations-
møder slut december med forældre, PPR og eventuelt 
betalingsskole. Vi har haft en god og struktureret pro-
ces for forløbet og når det – igen i år  
 
Temauge  
Mellemtrinnet har haft endnu en vellykket temauge, 
hvor eleverne igen havde muligheden for at fordybe 
sig over tid i enkeltfag. Vi oplever, at det giver rigtig 
meget til eleverne og vil forsætte i dette fagspor om 
muligt.  
 
Juleri 
December er over os med alt hvad det indebær af 
traditioner her på skolen. Juleklippedag med dejlig stor 
opbakning fra forældre og bedsteforældre – fantas-
tisk!, Fællessamlinger med julehygge og højtlæsning 
og ikke mindst kirkegang sidste skoledag d. 21.12. 
 
Personale 
Det er nu endelig blevet besluttet, hvem der skal være 
den nye klassepædagog i 0. kl. 
Fra starten at det nye kalenderår, er det således Tor-
ben Kjølhede, der skal varetage opgaven. Med ansæt-
telsen af Torben får skolen en erfaren 35 årig pæda-
gog, der har arbejdet både i skole - og børnehaveregi.  
Dette betyder også, at vi skal tage afsked med Mads, 
som har været ansat i et vikariat her frem til jul. Mads 
har varetaget opgaven med stort engagement og vi 
ønsker ham al mulig held og lykke. 

http://www.bjerregravskole.dk/
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499 Budget og opfølgning på proces for afvik-

ling v. JL og MH 
                                                     
                                                     
                                                    Orientering 

Der redegøres for den økonomiske situation og den 
foreløbige plan for afvikling foldes ud. 
Bestyrelsen blev informeret og der blev forespurgt om 
ønske om at se yderligere tal og dokumentation, hvil-
ket de takkede nej til. 

   
500 Høring vedr. styrelsesvedtægt for Randers 

Kommune 
(se bilag) 
                                                           Debat  

Styrelsesvedtægten gennemgås og der laves udkast 
til høringssvar. 
MH redegør for samme proces i MED udvalget. 

   
501  APV                      

                                                     
                                                    Orientering 

Skydes til mødet d. 20.3. pga. fristen d. 21.12. for hø-
ringssvar til styrelsesvedtægten. 
Se noter. 

   
 Evt. MH foreslår at mødet d. 8.2. flyttes til d. 25.1, da der 

inden d. 1.2. – ifølge tidsplanen fra forvaltningen – skal 
sendes en udtalelse ind til skolerapporten fra Bjerre-
grav Skole, som forinden er er blevet behandlet af 
SKB og MED udvalget. 
Dette betyder, at arbejdet med udarbejdelsen af for-
ældrefolderen må skydes til mødet d. 20.3. og APV’en 
d. 25.4. 
 
Det bedes om, at der kommer et punkt på om etable-
ring af børneby i Øster Bjerregrav. 

   
 Næste mødedatoer 8.2. – 20.3. – 25.4. og 

7.6. 
 

 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
 

http://www.bjerregravskole.dk/

