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Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole 
Dato: Torsdag den 17.11.16 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                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Orientering                                

Julemåneden nærmer sig.. 
December er snart over os og dermed starter vores 
årlige tradition med en ugentlig fællessamling med de 
faste indslag: Tænding af kalenderlys, oplæsning af 
julehistorie og afsyngning af julesange. 
 
Bustilsyn 
Da der desværre har været en del konflikter blandt de 
elever, der venter på skolebussen ved hallen efter 7. 
lektion, har vi oprettet et tilsyn med eleverne oppe ved 
hallen fra de får fri kl. 14.00 til bussen henter dem kl. 
ca. 14.20. 
 
Personale – stillingsbetegnelse på nyt medlem i 
SFO’en stadig uafklaret  
Vi venter desværre stadig svar fra skoleafdelingen på 
hvilket løntillæg og hvilken endelig stillingsbetegnelse 
vi må give den manglende pædagog i SFO/skole, 
hvorfor ansættelsesprocessen er udsat på ubestemt 
tid. 
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                                                   Orientering       

Efter en veloverstået Halloweenfest er vi også så småt 
begyndt at tænke i december traditioner i SFO’en. 
Forberedelserne til årets Luciaoptog er allerede i 
gang, og vi planlægger internt juleferiepasningen. 
Dertil har vi valgt at investere i en renovering af vores 
’vognpark’, således at børnene fortsat – trods det kol-
dere vejr – er motiveret for at være udendørs i SFO 
tiden. 
December er ligeledes måneden, hvor vi skal sige 
farvel til vores andenårspraktikant Simone og sige 
velkommen til en ny førsteårspraktikant. 

   
455 Info om projekt skolen for alle v. Vivian og 

MH 
                                                    
 
 
 
 
                                                    Orientering 

Som aftalt i ”Dygtige sammen – læring, trivsel og 
samarbejde i folkeskolen” skal der arbejdes på at sikre 
en fælles kommunal inklusionsforståelse samt strategi 
for at kvalitetssikre og udvikle inklusionsindsatsen på 
skolerne. Denne aftale er afsættet for en række te-
mamøder med overskriften ”Skolen for alle”, som blev 
skudt i gang med tilstedeværelse af bl.a. Vivian og MH 
på Tirsdalens Skole d. 10.11.  

   
456 Udkast til årshjul for skolebestyrelsens mø-

der og arbejde med aftalemål v. JL og MH 
Som opfølgning på høringssvaret til aftalemålene 
præsenterer JL og MH et udkast til et årshjul for hvor-
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Bilag           
                                    Orientering og dialog 

når og i hvilket omfang skolebestyrelsen skal forholde 
sig til samme. 

   
459 Evt.   
   
 Mødedatoer for 2016-17  
 13/12, 8/2, 23/3, 9/5  
   
 
 
 
Mvh. Maibritt Mark Hansen 
Skoleleder 
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