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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole - Refe-
rat 
Dato: Tirsdag den 5.9.2017 kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Personalerum 

Tilstede: Vivian Bergenholtz-Fricke, Ann Arentsen, Anne-Luise Skov Jensen, Maja-Ann Dalbæk 
Andersen, Carsten Kjærulff Christensen, Frank Huulgaard Jensen, Nanna Mollerup, 
Jonny Lindgreen, Maibritt Mark Hansen, Ulla Krogh 

Afbud: Jonny, Anne-Luise, Ann og Vivian 

 
Dagsorden: Kommentarer 

 Godkendelse af referat Godkendt 

 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

   

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

Læs venligst det vedhæftede bilag. 

   

485 Nyt fra skolen v. MH                                        
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
                                                    Orientering 

Skolestart  
Skoleår nummer 366 er skudt i gang og vi har fået en 
dejlig start med eksemplariske førskoleelever, der 
færdes trygt på skolen område og en ny ”udskolings-
klasse”, der lever flot op til rollen som det bærende 
kulturambassadør forbillede for resten af skolens ele-
ver  
 
Ny leverandør af skolemad 
Vi har fået en ny leverandør til vores online skole-
madsordning, som nu kører igen. 
 
Årgangsopdelte forældremøde 
Vi har i år valgt at holde afdelingsopdelte forældremø-
der, for på den måde at kunne samle så mange foræl-
dre ad gangen til en opstart på forældrebrug af kom-
munens nye læringsplatform MinUddannelse. Således 
starter alle ud med et fællesoplæg fra vores interne 
MinUddannelsesvejleder Stine, før man fordeler sig til 
de individuelle forældremøder i klasserne.  
 
Personale 
Vi har måttet sige farvel til pædagog Stine Bangsgaard 
og lærer Mette Fisker og har derfor ansat lærer Gry 
Vilslev til primært at varetage opgaven som stamlærer 
i 5. kl. og idræt og pædagog Sille Moll Nielsen til at 
varetage opgaven som klassepædagog i 0.kl. 

   

486 Orientering om planer for udviklingsarbejde 
omkring trivselsmåling v. MH 
(se bilag) 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremlæggelse af hovedpunkter fra kommunal DCUM 
elevtrivselsmåling, samt af handleplan for fortsat ar-
bejde med elevtrivsel på Bjerregrav Skole. 
 
Arbejdet med handleplanen tænkes at skulle sammen-
tænkes ind i de indsatser, der i forvejen er i gang i 
arbejdet med trivsel og tryghed for eleverne på Bjerre-
grav Skole – herunder vores antimobbestrategi og det 
fælleskommunale tiltag ”Skolen for alle”. Til at under-
støtte arbejdet med analyse af data internt fra den 
fælles kommunale rapport inddrages vores PLC (pæ-
dagogisk læringscenter), der i samarbejde med DCUM 
konsulenterne Lea og Astrid, skal udarbejde et udkast 
til en handleplan, som så igen skal kvalificeres med 
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                                                    Orientering 

inddragelse af det resterende personale og eventuelt 
jer, hvis vi vælger at data ”kalder” mest på det. 
 
Herefter skal handleplanen implementeres og der skal 
både elever og forældre inddrages i begrundelser for 
valg af indsatser og formål. 
 
Kickstart på processen bliver for vores vedkommende 
temadagen om elevernes trivsel på Bio Nutria d. 12. 
september (invitation i bilag), hvor PLC medlem Mor-
ten Povlsen og undertegnede vil repræsentere skolen. 
 
Bestyrelsen finder overordnet set rapporten interes-
sant, men udtrykker også en hvis bekymring over hvor 
valide ”big data” kan regnes for at være. Man mener 
det er vigtigt, at udarbejdelsen af en handleplanen 
sker med stor skelen til alle kontekstuelle faktorer og 
interessenter og der bliver herefter en spændende 
debat om, hvordan skolebestyrelsen eventuelt kunne 
inddrages og bakke op, om en del af handleplanen 
under trivselsindikatorpunktet ”Ro og orden” i klasser-
ne.  

   

487 Gennemgang af skemaer v. MH 
 
                                           
 
 
                                          Debat/orientering 

Fagfordeling og baggrund for tildelinger. 
”Skemabogen” deles ud og gennemses af bestyrel-
sesmedlemmerne.  
Det udtrykkes ønske om en oversættelse af de forkor-
telser på fag og fagpersoner, som bruges i skemaer-
ne. 

   

488 Fremvisning byggeprojekt – vore nye fysik-
lokale v. MH 
                                                    Orientering 

Status på lokalet ved selvsyn. Hvad kommer der til at 
ske fremover.  
Økonomi for lokalet (udsættes). 

   

489 Evt.  Der omdeles et opslag fra Facebook, der omhandler 
tips til god opdragelsesetik for skolebørnsforældre. 
Det aftales, at der til næste møde udarbejdes et års-
hjul for en forældreinddragelseskampagne inspireret af 
dette opslag. Dette kunne f.eks. starte med udarbej-
delsen af ”fem gyldne regler - for godt forældresamar-
bejde” på Bjerregrav Skole. 

   

 Kommende møder: 
26/10, 21/11, 13/12, 8/2, 20/3, 25/4, 7/6 

 

   

 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
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