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Side 1     
  

Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  
Dato: Torsdag den 11.10.2018 kl. 16.30-18.00 
Sted: Personalerum 
Tilstede: Carsten Kjærulff Christensen, Maja-Ann Dalbæk Andersen, Anne-Luise Skov Jensen, 

Ulla Dalsgård, Henriette Bjørn, Anja Laage Sørensen, Maibritt Mark Hansen, Jonny 
Lindgreen, Britta Christiansen, Ulla Krogh 

Afbud: Kjeld Nikolajsen 
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat Ja 
 Godkendelse af dagsorden Delvist 
   

521 Nyt fra SFO v. TK/MH  
                                                    
 
 
 
 
                                                    Orientering                                

Efter veloverstået indianeruge har vi nu bevæget os 
mod koldere tider og de små indianere skal de næste 
måneder huske varmt overtøj og udesko. 
Vi har uhygge og Halloween på programmet efter ef-
terårsferien, hvor der skal gyses igennem. 
 
Se vedhæftede aktivitetsplan for uge 40-41. 

   
522 
 

Nyt fra skolen v. MH     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Orientering                                                                                                                               

Efterår er lig med skolernes motionsløb og efter-
årsferie  
Men i år er helt særlig, fordi vi nu også tilbyder løbe-
baner helt ude i galaksen for vores mellemtrinselever. 
4. – 6. klasse skal nemlig til Randers på skolernes 
motionsdag og deltage et stort Star Wars Galakseløb, 
som en af Bjerregrav Skoles medarbejdere har været 
med til at arrangere. Løbet vil foregå på 6 poster rundt 
i Randers by, hvor opgaven er, at samle galaktiske 
Credits til at løslade Leia med. 
Vi glæder os og skal nok vise en masse billeder på 
vores Facebook hjemmeside. 
 
(Nye) medarbejder   
Så er det sikkert og vist at Lasse og Marie er ansat på 
skolen fra 1.11. Lasse skal være klassepædagog i 2. 
klasse, kommer fra Hobro og er 31 år. Marie er 39 år, 
fra Spentrup og hun skal varetage dobbeltfunktionen 
som afdelingsleder i SFO’en og klassepædagog i ind-
skolingen.  

   
523 Årshjul for skolebestyrelsen  

                       
                                                             
                                                            Debat  

Revideret årshjul diskuteres/godkendes. 
 
Hvorfor er der ikke noget nævnt for mødet den 11-10-
2018 ?? 

   
524 Orientering om budget og ansættelser samt 

status for Brugertilfredshedsundersøgelse. 
                                                            
                                                     
                                                     
                                                     
 
 
                                                    Orientering 

Jonny fremlægger status på årets budget. Alt peger på 
at vi ved årets udgang har fået afviklet vores gæld. 
Der er stadig usikkerhedsfaktorer, som f.eks. vikarkon-
toen og andre uforudsete udgifter. 
 
Vedr. ansættelser se punkt om nyt fra skolen. 
 
Fire endelige tillægsspørgsmål til forældretilfreds-
hedsundersøgelsen fremlægges og godkendes.  

   
525 Orientering om hidtidigt arbejde med  

Antimobbestrategi/inklusionstrategi og triv-
sel på skolen. 

Skolen og bestyrelsesmedlemmer, der har været in-
volveret heri, orienterer herom.  
 

http://www.bjerregravskole.dk/
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                                                    Orientering 

Hvad kan vi gøre for at det bliver endnu bedre?  
 
Det vedtages at punktet foreløbigt udsættes til mødet 
d. 31.1. 

   
526 Nye mødedato som lægges mandag eller 

fredag.  
                                                            
                                                           
 
 
                                                            Debat 

Er det muligt at lægge mødedatoerne på mandage 
eller fredage??  
Dette er et ønske fra Kjeld Nikolajsen således at han 
har mulighed for at deltage til så mange møder som 
muligt. 
                                                            
Det aftales at næstformand kontakter formand desan-
gående. 

   
527 Indkomne forslag / Nyt siden sidst 

                                                       
Indkomne forslag diskuteres / Nye temaer diskuteres 
 
Forslag om politik for forældrehenvendelser diskute-
res/vedtages. 
Carstens fremsendte skriv diskuteres. Det aftales at 
han retter det til og rundsender til godkendelse. 

   
528 Evt.  Forældretilladelse vedr. forskellige samtykker om brug 

af elevpersondata diskuteres, da mange nej’er kan 
betyde lukning af skolens Facebookhjemmeside. 
Der er stemning i bestyrelsen for at gå ud i forældre-
gruppen og agiterer for tilladelse til at bruge elevfotos, 
så skolens Facebookside kan bestå.  
Indtil videre har 145 ud af skolen samlede 181 elever, 
fået tilladelse til at få deres billede på Facebook. 29 
elever mangler at svare. 
 
Vedr. forældrefolder: 
Det aftales at forskellige input sendes til Maja, som 
samler og rundsender til godkendelse. 
 
Uhensigtsmæssig adfærd på skolens område udenfor 
skolens åbningstid diskuteres.  

   
 Næste mødedato  22.11. – 31.1. – 14.3. – 2.5. – 20.6. 
 
 
Mvh. Kjeld Nikolajsen 
 
 

http://www.bjerregravskole.dk/

