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Mødedato:  Mødetid: 19-21:00 Mødested: Børnehaven 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, forældrerådsrepræsentant og personalerepræsentanter 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Referent: Anne-Mette Thorsager 

Modtagere af referat: Mødedeltagere og offentliggørelse 

 

Deltagende:  

● Bestyrelse: Hanne Uhrenholt, Kim Ørndrup, Rasmus Buhl, 

Kasper Høgh og Anne-Mette Thorsager 

● Ledelse: Berit F. Lynderup, Vickie Visbech, Elsebeth 

Andersen 

● Forældrerådsrep.: Klaus Kristensen 

● Personalerep.: Søren Holm, Emma Lerche, Morten Thaarup, 

Nanna Buskov 

 

Afbud:  

● Bestyrelse: Rune brorson og Bjarne Nielsen 

● Ledelse: 

● Forældrerådsrep.: 

● Personalerep.: 

 
Dagsorden 

 
1. Velkommen og kort orientering vedr. referatgodkendelse v. bestyrelsesformand 

Præsentation rundt om bordet. 
Efter ændringer af vedtægter behøver vi ikke længere at have nummeret vores punkter. 
Godkendelse – referent skriver deadline, når hun udsender referat. Hvis der ingen 
indvendinger er forinden deadline, anses referatet som værende godkendt, at kan ligges på 
hjemmesiden. 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste ordinære bestyrelsesmøde 
Vores seneste ordinære bestyrelsesmøde var tilbage i januar. Efterfølgende har vi grundet 
Corona været hindret i afholdelse heraf. 
Referat godkendt og ligges på hjemmeside. 
 

3. Orientering fra friskole ved skoleleder herunder budgetgennemgang v. skoleleder  
(15 min) 
Vi indledte skoleåret rigtig dejligt med to pædagogiske dage.  
Vi startede med førstehjælps kursus. Herefter pædagogisk indhold og hygge om aftenen. 
 
Ny skolemor er startet, og ny lærer i en deltidsstilling. Begge er kommet godt i gang. 
 
Vi har købt nyt gyngestativ til børnehaven, som ligger klar til at blive gravet ned. 
 
Pr. 1. august hedder undervisningen ikke længere nødundervisning.  
Det kan være udfordrende, da der fortsat er en del restriktioner i forhold til bl.a. afstand. 
Ligeledes er det ikke alle lokaler, som vi må benytte, og vi må ikke lave gruppearbejde 
udenfor klasselokalerne.  
Grundet afstandskravene er det fortsat ikke muligt at afholde morgensang samlet for hele 
skolen. Vi holder det pt i afdelingerne – indskoling, mellemtrin og udskoling i hallen.  
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Det er udfordrende, at det ikke hedder nødundervisning, da det ikke er muligt at være helt 
tilbage på normale vilkår. 
 
Det er lykkedes at finde to rigtig kompetente medarbejdere. Det kan være udfordrende, da 
det ikke er mange timer, klubmedarbejderne kan tilbydes. 
De to nye klubmedarbejdere, tager rundt i 4., 5. og 6. klasse og snakker om klubtilbuddet.  
De har ligeledes indbudt til forældremøde i klubben, for at fortælle om deres tanker 
omkring juniorklubtilbuddet. På mødet vil der også være valg til forældrebestyrelse - 
Juniorklubudvalget står for valgafholdelsen denne aften. 
 
Skoleleder deltog før sommerferien i et SSP-møde i Møldrup. Skoleleder sendte info 
omkring indhold ud med nyhedsbrev før sommerferien.  
Der er forholdsvis ro på i Bjerregrav, men hvis man oplever noget, opfordres man til at 
advisere politiet herom. 
 
Corona fylder fortsat meget – og personalet bruger meget tid herpå. 
 
Børnehaven ønsker at genhuses i containere, mens der bygges ny børnehave.  
Bestyrelsens har hørt ønsket og undersøger det økonomiske perspektiv heri.  
 
Viceskoleleder er i dag startet på efteruddannelse.  
 
Budgettet er gennemgået.  
 

4. Orientering fra styregruppe for børnehusprojekt (5 min) 
Der skal tilpasses tegninger til de justeringer, vi har. Styregruppen aftaler et møde 
arkitekten. 
 
Sponsorudvalget havde før sommerferien et møde med repræsentanter fra HBI ang. 
Fondssøgning.  
Vi har penge til byggeriet, men fondssøgning vil give mulighed for noget ekstra.   
Afdelingsleders mand har erfaring med fondssøgning, og kan evt. være os behjælpelige. 
Udvalget tager kontakt. 
 

5. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (10 min) 
Det var nogle rigtig gode pædagogiske dage – det havde også været en fest i Børnehuset, 
hvor vikarer og forældre hjalp med at passe de børn, der var tilbage i Børnehuset.  
 
Der er taget kontakt til dagtilbudschefen vedr. kompensation for merudgifter i forhold til 
Corona og vikarbudgettet. Hun undersøger, hvorvidt vi som privatinstitution kan få 
kompensation ligesom de private. Hvis ikke rettes henvendelse til Friskoleforeningen. 
 
Pt er der 66 SFO børn, og 33 børnehavebørn. 
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Morten er blevet ansat på fuld tid i Børnehuset i stedet for som tidligere på både skole og i 
SFO. Morten arbejder både i børnehave og SFO, men er udlånt til hjælp i 0. klasse her de 
første 3 uger efter sommerferien. 
 
Med forsigtighed for Corona er børnehaven startet lidt mere normalt op i forhold til 
grupperne og inddeling heraf.  
Forældrene afleverer og afhenter fortsat ”ved døren”. Personalet arbejder på forskellige 
arbejdsgange i forbindelse med afhentning af børn, og melder ud hvis der kommer 
ændringer. 
 
Fokus på håndhygiejne fylder fortsat meget. 
 

6. Orientering fra personalerepræsentanter (10 min) 
Overbygningen; 
Nye elever er faldet godt til. 
 
Vi savner at kunne komme uden for klasselokalerne og arbejde i grupper. Vi er udfordret 
på plads og arbejdsro.  
 
Rigtigt godt team med godt samarbejde. 
Startet med elevgennemgang på teammøderne – TOPI med fokus på trivsel. 
 
Vi er grundet Corona udfordret på vores udlandstur, så vi ved ikke helt, hvor det ender.  
 
Mellemtrinnet; 
Nye elever er faldet godt til. 
 
Arbejder på at få rystet eleverne sammen. Desværre kan vi ikke komme på hyttetur 
grundet Corona. I stedet tager vi på fisketur i mellemtrinnet.  
 
Ligeledes startet på elevgennemgang på teammøderne – TOPI med fokus på trivsel. 
 
Indskolingen;  
De er kommet rigtig godt i gang.  
 
En god 0. klasse som lige skal lære at gå i skole. De gør det rigtig godt. 
 
Indskolingen er dem, der er bedst til at overholde Corona forholdsreglerne, da de ikke er så 
indgroet i deres vaner m.m., og derfor er nemmere at rykke ved.   
 
Hest-føl ordningen fortsætter på bedste vis – selvfølgelig med forbehold i forhold til 
Corona.  
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SFO; 
Er nu indehavere af to rekordforsøg i Mooncar ræs.  
Kørerne kørte knap 25.000 kr. ind.  
Børnene er kommet med ønsker til, hvad pengene skal gå til. Primært vil de gå til udeleg. 
 
Der er ønsker fra børnene til aktiviteter i SFO’en i retning af dem fra sidste år – Triatlon, 
Vikingeklub m.m.  
 
Børnehaven; 
Corona fylder fortsat meget. Bl.a. håndhygiejne og afstand er der øget fokus på pt.  
 
Alle 3 grupper har modtaget nye børn efter sommerferien. De er startet fint op.  
 
Vi forsøger at være lidt mere i grupperne, hvor børnene er opdelt.  
 
Vi har bestemt også lært noget af Corona, og er i dialog omkring, hvad vi kan tage med 
videre til en fremadrettet hverdag. 
 
Der er et sommerfugleprojekt i gang. Børnene går meget op i det på forskellige niveauer.  
 
Vi håber på at kunne afvikle Naturens dag, men følger Corona udviklingen. Der er andre 
projekter på tegnebrættet, men det tager vi hen ad vejen også i forhold til Corona. 
 
Legen blandt børnene har udviklet sig positivt, mens vi har haft en anderledes hverdag. 
Ligeledes oplever vi mere selvstændige børn. 
 
Gruppeinddelingen er nu; 
Ann og Nanna ved de yngste. 
Maja og Sonja ved de mellemste. 
Britta, Elsebeth og Morten ved de ældste. 
Fordelingen er et ønske fra personalet.  
  

 
Kaffepause 

 
7. Bjerregrav Friskole og børnehus´ DNA og traditioner med Corona v. skoleder 

I sær på skoledelen kommer forældrene på afstand. Vi er udfordrede på vores traditioner 
og arrangementer. Drøftelse i grupper; 

• Hvad er skolens og børnehus´ DNA?  
Fællesskab. Vi mangler fællesskabet og friskoleånden, og har brug for at kunne stå 
sammen, også når det er svært.  
Korte besøg savnes fra begge sider. 
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Morgensang er vigtigt – muligvis nye tanker? Det behøver ikke være indendørs, 
men kunne i stedet flyttes udendørs på sportspladsen om fredagen, også kunne 
forældrene inviteres til at deltage her. 
Det kunne være en idé, at opfordre forældreudvalgene til at holde nogle 
klassearrangementer, således at man oplever fællesskabsfølelsen derigennem. 
Bestyrelsen opfordrer hertil på de kommende forældremøder.  

• Hvad har forældrene brug for af os og hvordan holder vi den gode og tætte 
kontakt?  
Små videoklip fra hverdagen, kan give lidt nærvær. 

• Hvordan afholder vi vores arbejdsdage og arrangementer?  
Børnehuset håber at kunne afholde bedsteforældredag, som normalvis er udendørs 
med nogle restriktioner – evt. i gruppeopdeling.  
Muligvis lave fredagskaffemøder i børnehaven, hvor forældrene bydes på en kop 
kaffe udendørs i forbindelse med afhentning.  
Adventsfesten kunne afholdes udendørs, også kunne Luciaoptoget foregå omkring 
skolen. 
Arbejdsdage bliver svære at afholde. En løsning kunne være at dele arbejdsdagen 
op i de forskellige skoleafdelinger – indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. 

• Kommunikation og information 
Små videoer fra dagligdagen gør det mere ”spiseligt” og evt. også når der er nye 
Coronarestriktioner. Dog skal vi være opmærksomme på, at det også er rart for 
forældrene, at kunne gå tilbage og kigge opslag, hvis de bliver usikre på 
restriktionerne.  

 
8. Orientering fra udvalg og børnehavens forældreråd (20 min) 

• Bygningsudvalg  
Der er nogle ting, der skal laves snarest. Heriblandt noget utæt tag.  
Vi har møde inden længe, hvor der bl.a. skal snakkes muligheder for afvikling af 
arbejdsdag.  

• Juniorklubudvalg  
Vi fik afslag på vores anmodning om tilskud fra kommunen jf. ny lovgivning inden 
for området.  
Venstre er nu i gang med at arbejde hermed og få det på dagsordenen igen.  

• PR-og sponsorudvalg herunder status på nye reklamer til bus og logo materiale. 
Det har fortsat været lidt svært at få respons fra skiltefirmaet.  
Medarbejder prøver at tage kontakt, da han kender vedkommende.  
Medarbejder melder tilbage til kontaktperson fra udvalget. 
Pt er det særligt priser på vejporte, bannere m.m., samt mål på bussens 
reklamepladser, som vi er afventende på. 

• Børnehavens forældreråd 
Vi vil rigtig gerne hjælpe, men pt kan vi ikke rigtig komme ind i Børnehaven.  
Vi afholder pt ikke møder grundet Corona.  
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9. Årlig revision af principper, se link (10 min, skydes evt. til næste 
ordinære møde) 

https://bjerregravfriskole.dk/media/1704/skolepengeprincipper.pdf 
Punktet flyttes til næste ordinære møde. 
 

10. Eventuelt (5 min) 
Medarbejder ønsker drøftelse af elev pc’er på næstkommende ordinære bestyrelsesmøde. 
 

 
Næste møde: 
15. september, hvor overbygningen og mellemtrinnets personale orienterer om udvalgt emner 
(elevrådet deltager) 

 

https://bjerregravfriskole.dk/media/1704/skolepengeprincipper.pdf

