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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  
Dato: Torsdag den 20.9.2018 kl. 16.30-18.00 
Sted: Personalerum 
Tilstede: Kjeld Nikolajsen, 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: Jonny Lindgreen 
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat Ja 
 Godkendelse af dagsorden Ja 
   

521 Nyt fra SFO v. TK/MH  
                                                     
 
 
 
 
                                                    Orientering                                

Her er lidt nyt fra SFO. Jeg har vedhæftet vores aktivi-
tetsplan for september. Som det kan ses gør jeg alt 
hvad jeg kan for at holde hjulene igang og børnene 
glade, aktive og nysgerrige imens vi venter på at der 
kommer nye permanente kræfter i huset. 
 
Se vedhæftede 

   
522 
 

Nyt fra skolen v. MH     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Orientering                                                                             

Rolig opstart på skoleåret 
Til vores store glæde er alle skolens elever mødet 
friske og klare til læring efter sommerferien. Mon ikke 
de ekstra D-vitaminer i det danske sommervejr har 
haft en indflydelse  
 
Travlhed på lærersiden 
Der foregår en del kompetenceudvikling for nogle læ-
rer i både enkeltfag og som del af kommunale tiltag. 
Vi har også en lærer der starten på et danskaktørfor-
løb hver onsdag på Læringscenter Randers. 
Dette tænker vi i sammenhæng med den læsepolitik 
vi, i forbindelse med opfyldelse af vores aftalemål, 
påbegynder udviklingen af her i efteråret. 
 
Personale  
Vi er stadig i proces med ansættelse af en ny afde-
lingsleder til vores SFO og dertil har vi et opslag ude 
på en klassepædagog. 
Der er ansættelsessamtaler til afdelingslederstillingen 
d. 19.9. og til klassepædagogstillingen d. 26.9.  

   
523 Årshjul for skolebestyrelsen  

                       
                                                             
Debat  

Forslag til skolebestyrelsens årshjul forelægges og 
debatteres. 
Det besluttes at der fremlægges nyt udkast til næste 
møde. 

   
524 Brugertilfredshedsundersøgelse 

                                                            
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der udarbejdes tillægsspørgsmål til brugertilfreds-
hedsundersøgelsen.  
Eventuelle ekstraspørgsmål: 

1. Hvad er det der gør, at du fortsat ønsker at dit 
barn skal gå i Bjerregrav Skole?  
(kommentarfelt) 

2. Hvor oplyst er du om skolens forventninger til 
dig som forældre til et skolebarn?  

3. (1,2,3,4,5 og kommentarfelt) 
4. Hvordan bidrager du som forældre til at dit 

barn fungerer fagligt?  
(kommentarfelt) 

http://www.bjerregravskole.dk/
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                                                            Debat 

5. Hvordan bidrager du som forældre til at dit 
barn fungere socialt? 
(kommentarfelt) 
 

Der blev fremlagt idé om at skolebestyrelsesmedlem-
mer lægger videoklip ud på skolen Facebook side med 
reklame for brugertilfredshedsundersøgelse. 

   
525 Orientering og videndeling fra temaarran-

gementet for skolebestyrelsen        
 
                                                     
 
 
 
                                                    Orientering 

Der uddeles slides fra temaarrangementet på Øster-
vangskolen   
 
Slides bliver udleveret. 
 
Særligt workshoppen om fremlæggelse af årsberet-
ning på video har vagt interesse hos de to medlemmer 
der deltog. 

   
526 Suppleanters deltagelse i de ordinære mø-

der  
                                                            
                                                            Debat 

Forretningsorden for suppleanters deltagelse i skole-
bestyrelsesmøder debatteres.  
Det besluttes, at suppleanterne deltager ved kendt 
længerevarende fravær af de ordinære medlemmer. 

   
527 Indkomne forslag 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der redegøres for rundsending af et bestyrelsesmed-
lems skriv vedrørende skolens økonomi til skoleudval-
get. Til byrådsmødet d. 10. september var vedlagt et 
bilag fra forvaltningen, som ikke oplyste skævvridnin-
gen mellem den økonomiske tildelingsmodel til skoler-
ne (gennemsnitslønsum pr. lærer) og den udmeldte 
ressource pr. klasse. Førstnævnte skriv supplerede 
fint det skriv. 
 
Vedr. § 17 i styrelsesvedtægten om det nyetablerede 
skoleråd vedtages det at Anne-Luise Skov Jensen 
meldes som medlem. 
 
Forslag om politik for forældrehenvendelser fremsen-
des i udkast inden næste møde af næstformand Car-
sten Kjærulff Christensen. 
 
Der tilføjes punkter til årshjulet ud fra indkomne for-
slag. 

   
 Evt.   
   
 Næste mødedato  11.10. – 22.11. – 31.1. – 14.3. – 2.5. – 20.6. 
 
 
Mvh. Kjeld Nikolajsen 
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