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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  
Dato: Onsdag den 26.10.16 kl. 17.00 – 19.00 
Sted: Personalerum 
Tilstede: Vivian Bergenholtz-Fricke, Frank Huulgaard Jensen, Ann Arentsen, An-

ne-Luise Skov Jensen, Maja-Ann Dalbæk Andersen, Carsten Kjærulff 
Christensen, Karina Wiedenhofer, Jonny Lindgreen, Maibritt Mark Han-
sen, Ulla Krogh 

Afbud:  
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat  
 Godkendelse af dagsorden  
   

453 Nyt fra skolen v. MH                    
m. bilag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grønt flag rejst  
Så blev det grønne flag endelig overrakt de stolte ele-
ver på mellemtrinnet ved Romalt krigshavn d. 6.10. 
efter tre måneders udforskning og analyse af fund fra 
området af de engagerede elever. 
Resultatet kan bl.a. set i den flotte brochure eleverne 
har udarbejdet i forbindelse med projektet 
 
6. klasse i Odense 
Ved Karina Wiedenhofer  
 
Motionsløb vel overstået 
Den hurtigste løber i indskolingen nåede op på 25 km 
inden dagen var omme, hvilket må siges at være no-
get af en præstation. 
En dejlig dag med sjov, motion og glade rødkindede 
børn, der velfortjent kunne gå trætte på efterårsferie. 
 
Trivselsdag på vej 
Endnu en spændende og velplanlagt omlagt skoledag 
venter eleverne, når alle – store som små – drager til 
Randers Naturcenter torsdag d. 27.10., hvor dette 
skoleårs trivselsdag skal foregå. 
Der er igen lagt vægt på samvær om fællesskabs-
fremmende aktiviteter, der giver eleverne mulighed for 
at lærer hinanden bedre at kende på tværs af årgan-
ge. 
 
GAfE er rullet ud 
Google Apps for Education (GAfE) er nu rullet ud på 
skolens nyindkøbte Chromebooks, og både personale 
og elever har fået kyndig sparring i brugen af samme 
af to IT vejledere fra Læringscenter Randers. 
Da en af vores interne Educa vejledere ligeledes er 
stamlærer i 6. klasse forventes det, at de bliver de 
første superbrugere af systemet.  
 
”To be – or not to be” EDUCA 
I forbindelse med KMDs opkøb af UV Data/Min Ud-
dannelse blev følgende artikel bragt i Folkeskolen: 
http://www.folkeskolen.dk/595211/kmd-vi-udfaser-
educa-og-satser-paa-minuddannelse d. 20.oktober. 
Det er rigtig beklageligt, at implementeringen af vores 
valgte læringsplatform Educa på den måde rammes, 
da skolernes medarbejdere har lagt et stort arbejde i 
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                                                    Orientering                                

at blive fortrolige med at bruge Educa.  
Skoleafdelingen i Randers kommune har, ifølge skole-
chef Henrik Johansen, i nær fremtid møde med KMD, 
hvor man bl.a. vil drøfte, hvad opkøbet af UV Data 
betyder for os i Randers Kommune.  
Skoleafdelingen vil hurtigst muligt derefter informere 
skolerne om det fremadrettede arbejde vedr. bruger-
portalsinitiativets krav om kommunernes anskaffelse 
af læringsplatform. 
 
Personale - ny ledelsesstruktur?  
I forbindelse med at Lene Q. Skov stopper som sous-
chef i SFO-en, har BUPL og skoleafdelingen foreløbigt 
forhandlet sig frem til, at der fremadrettet skal ansæt-
tes en afdelingsleder i SFO-en med nogle administra-
tive opgaver på Bjerregrav skole. Det er dog vigtigt, at 
stillingen ikke indeholder egentlige ledelsesfunktioner 
som personaleledelse. 
Det forventes, at ansættelsesproceduren kan sættes i 
gang primo november, således at stillingen kan blive 
besat fra d. 1.1.2017. 
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Så er det blevet efterår, og i SFO hygger vi stadig 
både inde og ude. Indenfor bliver der for tiden klippet 
uhyggelige figurer og lavet ’græskarlygter’ i glas forud 
for vores hyggelige/uhyggelige Halloweenfest. Vi går 
fortsat i køkkenet om torsdagen og laver madværk-
sted; her har vi bl.a. fået æblegrød og pastasalat. 
Udenfor har vi stadig gang i bålet om onsdagen, og 
der er blevet budt på snobrød, pandebrød, pandeka-
ger, varm kakao, popcorn… og masser af gode snak-
ke og hyggelige stunder omkring bålet. 
 
Personale 
Mandag d. 31.10. har souschef Lene Q. Skov sidste 
arbejdsdag på Bjerregrav Skole og SFO. Fra novem-
ber varetager hun stillingen som souschef i Øster-
vangsskolens SFO og Klub. 
 
Uge 42 
Der blev afviklet feriepasning i Hornbæk SFO i uge 42. 
Vi vil gerne sige tak til jer forældre for en god og præ-
cis til/framelding til pasning. På denne måde har vi 
kunnet udnytte personaleressourcerne optimalt.  
 
Halloweenfest 
Efter lidt kalenderbingo ligger datoen for årets fedeste 
Halloweenfest (i SFO) endelig fast: onsdag d. 2. no-
vember fra 14-16.30 
Børnene må meget gerne medbringe udklædningstøj, 
og vi hjælper gerne med omklædning kl. 14, hvis dette 
er nødvendigt. Vi serverer lidt mad, saft og snacks, så 
man kan evt. lade eftermiddagsmaden blive hjemme 
denne dag. Vi skal også have uhyggelig disko-dasko, 
og mon ikke vi også skal en tur i kælderen for at se, 
om vi kan finde ”Den Døde Pedel”. Sidste år fandt 
børnene en kiste med slik i kælderen… 

   
455 Konstituering – valg af formand og næst-

formand 
Velkommen til den nye bestyrelse 
 
                                                           Dialog 

Præsentation af nye medlemmer og gensidig forvent-
ningsafstemning samt konstituering 
 

http://www.bjerregravskole.dk/
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456 Feriekalender til godkendelse 

m. bilag 
                                                           Dialog  

Feriekalenderen for skoleåret 2017/2018 og 
2018/2019 

   
457 Status på visionsproces 

m. bilag 
                                                    Orientering 

Visionsprocessens forløb opsummeres og det forelø-
bige fælles resultat af skolebestyrelsen og medarbej-
dernes processer præsenteres. 

   
458 Aftalemål 

m. bilag 
                                         Orientering/dialog 

Det vedhæftede bilag gennemgås og diskuteres. 

   
459 Evt.   
   
 Mødedatoer for 2016-17  
 26/10, 17/11, 13/12, 8/2, 23/3, 9/5  
   
 
Der vil blive serveret en sandwich. 
 
Vel mødt  
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
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