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Side 1     
  

Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole  

Dato: Torsdag den 22.11.2018 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, Kjeld Nikolajsen, Elevrådet 

Afbud:  
 
Dagsorden: Kommentarer 
 Godkendelse af referat  
 Godkendelse af dagsorden  
   

521 Nyt fra SFO v. TK/MH  
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Orientering                                

Når vi kigger på datoen og årstiden ser vi tydelige tegn 
på, at vi nærmer os en koldere tid. Vi vil derfor gerne 
appellere til, at børnene har masser af skiftetøj, 
strømper, regntøj, hjemmesko og flyverdragt i garde-
roben. 
Ellers har vi planer om at november måned går til 
nerfgun krig i hallen om tirsdagen, træværksted og 
kreativ om torsdagen og onsdag og torsdag vil vi også 
åbne op for vores brætspils café. Vi har købt lidt nye 
spil og vil derfor sætte gang i lidt forskellige brætspils 
turneringer. Fredag laver vi bålhygge. 
Vi vil gerne skabe et hyggeligt klub miljø for vores 2. 
og 3.klasses børn. Vi har planer om at indrette 1.sal til 
dette foretagende og i den forbindelse er vi de glade 
modtagere, hvis I lige står og skal af med en sofa, 
bord, lænestol, reol eller andre møbler I ikke selv skal 
bruge.  
Traditionen tro er vi inviteret til Lucia optog på byens 
ældrecenter som kommer til at foregå d. 11/12. Der 
hænger en tilmeldingsseddel i SFO ved tabulex 
skærmen for de piger der går i 1.,2. og 3.klasse.  
Evy vil øve luciasangen med pigerne over 3 onsdage. 
Det bliver d.24/11, 28/11 og 5/12. 
Vedr. pasning i juleferien har vi brug for at vide om I 
har behov for pasning d. 21/12 2018 og d. 2/1 2019. Vi 
vil derfor bede jer om at få krydset af i tabulex hurtigst 
muligt og senest d. 21/11. 
Inden længe sætter vi også snart gang i forskellige 
julesysler om eftermiddagen. 
Husk I altid er velkommen til at kontakte os, hvis I får 
behov for en lille snak. 

   
522 
 

Nyt fra skolen v. MH     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Førskoleårshjulet kører allerede for fuldt sving og vi 
har, som noget nyt, arrangeret Åbent hus for nye for-
ældre d. 15.11. Her vil de få lidt at vide om skolens 
visioner og mål for førskolen, samt se 0. klasses loka-
lerne, hvor der skal laves skoleopgaver sammen med 
Torben og Ulla. 
Formålet er af øge både forældre og nye elevers for-
håndskendskab til skolen, således at de bliver så tryg-
ge og bekendt med deres nye rammer så tidligt, som 
muligt. 
 
Ultra Bit Projektet er i gang (Jonny informerer). 
 
Juletiden nærmer sig med juleklippedag, Luciaoptog 
(se info fra SFO) og diverse andre traditioner. 

http://www.bjerregravskole.dk/
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                                                    Orientering                                                                                                                               

Det er en skøn tid, hvor alle bliver mindet om, at det er 
bedre at give end at tage  
 
Pt. tilføres der midler til vores 0. klasse grundet inklu-
sionsudfordringer 
Vi barsler derudover med en plan for, hvordan vi gene-
relt kan tilføre flere ressourcer til indskolingen, da flere 
klasser kan have gavn af ekstra varme hænder til at 
både faglige løft og trivselstiltag frem. 
Vi ved af erfaring, at det er essentielt at sætte så tidligt 
ind som muligt. 

   
523 Elevrådet deltager.  

                       
                                                             
                                                             
 
 
                                                            Debat  

Indput til/fra elevrådet.  
 
Mulig involvering af elevrådet i skolebestyrelsens op-
gaver?? 
 
Elevrådet fortalte om deres arbejder og ønsker til for-
bedring af forholdene på skolen. 

   
524 Forældrehenvendelsespolitik 

 
                                             
                                                     
 
                                                    Orientering 

Carsten kommer med et oplæg til et skriv til forældre-
henvendelsespolitik.  
Kort debat vedr. oplæg til et skriv til forældrehenven-
delsespolitik. 
Carsten redegør for sit udkast, som kommenteres og 
derefter vedtages. 

   
525 Forældrefolder 

                                                     
 
 
                                                   Orientering 

Kort debat vedr. forældrefolder. 
Herunder lanceringen af samme? 
Maja præsenterer den fine folder og den godtages 
indtil videre. Det aftales dog også at Ulla skriver tekst 
til ”De fem gyldne regler”. 

   
526 Skærmpolitik.  

                                                            
                                                          
 
 
                                                            
                                                            Debat 

Maibritt kommer med introduktion til problematikken 
omkring skolens skærmpolitik og brug af IT i undervis-
ningen. 
Oplæg til diskussion om skolens skærmpolitik og brug 
af IT i undervisningen. 
Det aftales at, der fra skolens side arbejdes videre 
med et oplæg til samme, som så godkendes af skole-
bestyrelsen ved senere lejlighed. 

   
527 Indkomne forslag / Nyt siden sidst 

                                                       
Indkomne forslag diskuteres / Nye temaer diskuteres 
 
Der informeres fra ledelsens side om en Facebook 
sag, der har kørt nede i 0. klasse og om de tiltag, der 
er blevet gjort i den sammenhæng.  
 
Der bliver ligeledes spurgt ind til situationen omkring 
unges brug af euforiserende stoffer på skolens områ-
de og om hvorvidt, det er blevet fundet flere hashpo-
ser. Til dette svares nej og at vi fra skolens side har en 
god kontakt til SSP.  

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

http://www.bjerregravskole.dk/

