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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  
Dato: Tirsdag den 21.11.2017 kl. 17.00 – 19.00 
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:  
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat Referat godkendt 
 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 
   

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

Læs venligst det vedhæftede bilag. 

   
491 Nyt fra skolen v. MH                                                

 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
                                                    
 
 
 
                                                    Orientering 

6. klasse på lejrskole til Odense  
Vores 6. klasse var, traditionen tro, på lejrskole til 
Odense i dagen op til efterårsferien og det var nogle 
stolte lærere, der efter ferien kunne berette om en 
fantastisk lærerig og sjov tur med videbegærlige og 
velopdragne elever, der var gode ved både hinanden 
og deres lærere  
 
Motionsdag 
De resterende elever på skolen var med til at opret-
holde en anden tradition på skolen mens 6. klasse var 
væk – nemlig skolernes motionsdag. Det endte med at 
blive en hel festdag med fælles opvarmning til musik i 
skolegården, 1½ times løb og præmieoverrækkelse til 
de hurtigste piger og drenge i hver klassen afsluttende 
med operasang ved en lokal erhvervspraktikant Anna.  
 
Personale 
Merete, stamlærer i M-klassen, er startet så småt op 
igen efter sin operation.  
Kitti, stamlærer i 6. klasse, skal rejse til USA i to år og 
stopper derfor på skolen fra 1. dec. 

   
492 Folder vedr. forældresamarbejde 

 (se bilag)                                                    
 
                                                    Orientering 

Der arbejdes videre med og laves procesplan for ud-
arbejdelse af forældresamarbejdsfolder. 
Det besluttes at afsætte hele mødet d.8.2. til at fær-
diggøre folderen. 
 

   
493 Udarbejdelse af fælles årshjul for skolebe-

styrelsen v. alle  
(se bilag) 
 
                                                           Debat  

Årshjulet for skolebestyrelsens arbejde færdiggøres. 
 

   
494 Gennemgang af valgproces v. MH 

(se bilag)  
                                                    Orientering 

Procedure for suppleringsvalg gennemgås. 
Det besluttes at vente til april og følge den almindelige 
valgprocedure. 

   
495 Mødelængde og bespisning v. JL og MH 

 
                                                            Debat 

Debat om bestyrelsesmødernes længde og økonomi i 
forbindelse med bespisning. 
Det besluttes at der er fællesspisning en til to gange 
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om året og resten af møderne kortes til halvanden 
time Fremover starter møderne 16.30 

   
496 Økonomi v. MH og JL Maibritt informerer om den økonomiske situation og 

hvorfor vi som følge heraf ikke kan ansætte en erstat-
ning for Kitti. 

   
 Evt.  Vi har drøftet ”Bekæmp madspild” i Hjemkundskab. 

Skolebestyrelsen er positivt indstillet så længe det ikke 
er ”skraldning”. 
Ulla informerer om RLF´s forhold til ”Forum for Skole-
bestyrelser” 

 Næste mødedatoer 13.12. – 8.2. – 20.3. – 
25.4. og 7.6. 

 

 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
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