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Mødedato: 15. september 2020 Mødetid: 19-21:00 Mødested: 8. klasse 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, forældrerådsrepræsentant, personalerepræsentanter og elevrådsrepræsentanter 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Modtagere af referat: Mødedeltagere og offentliggørelse 

 

Deltagende:  

● Bestyrelse: Rasmus Buhl, Kasper Høgh, Bjarne Nielsen, Kim 

Ørndrup, Hanne Uhrenholt og Anne-Mette Thorsager 

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

Andersen 

● Forældrerådsrep.: Stefan Kær 

● Personalerep.: Emma Lerche og Søren Holm 

● Elevrådsrepræsentant 

 

Afbud:  

● Bestyrelse: Rune Brorson 

● Ledelse: 

● Forældrerådsrep.: 

● Personalerep.: Nanna D. Buskov og Morten Thaarup 

● Elevrådsrepræsentant: Er ikke dannet endnu 

 
Dagsorden 

 
1. Velkommen ved bestyrelsesformand (5 min)  

Den nye procedure for godkendelse af referat fungerer. Det betyder, at referatet ikke godkendes i 
forbindelse med næstkommende ordinære bestyrelsesmøde. 
Når referenten rundsender referatet sætter hun tidsfrist på i forhold til indvendinger. Modtages 
ingen inden for tidsrammen, anses referatet for værende godkendt, og kan ligges på hjemmesiden. 
 

2. Orientering fra friskole v. skoleleder (10 min) 
194 elever er der søgt statstilskud på. Siden da er der kommet en ny elev i 3. klasse, og der kommer 
en elev på besøgsdage fra i morgen i 8. klasse.  
Når skolen er lukket for optag grundet elevantallet, vil proceduren fremadrettet være, at der 
tilbydes en plads i den klasse, hvor der bliver en ledig plads. 
Vi er lokalområdets skole, så vi modtager elever, som trives i forbindelse med besøgsdagene. Hvis 
en elev har nogle udfordringer, gør vi forinden et godt stykke forarbejde. 
PPL – det er udfordrende at få det hjælp, som vi har brug for. Vi har 5 ½ time inkl. kørsel til 
rådighed fælles mellem skolen og børnehaven om måneden. Det betyder at, der ikke er tid til det, 
som vi har brug for. Vi må tage hånd om mange af problematikkerne selv. 
Vi har indkøbt en del nye bord-/bænkesæt i forbindelse med outletsalg. De skal have olie, så 
ledelsen skriver ud til nogle forældre, om de vil gøre det. Det er for langt tid at vente til efterårets 
arbejdsdag. 
Nyhedsbrev på Viggo via video – vi forsøger det igen.  
Morgensamling i det fri -  i mandags var første gang. Det havde værdi, fordi vi kunne se hinanden i 
øjnene og være sammen. Vi håber at kunne fortsætte hermed. Forældrene er velkomne til 
morgensang i det fri om mandagen. 
Budgetopfølgning gennemgået af skoleleder. 
  

3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (5 min) 
Der er rutine tilsyn på fredag, og vi vil efterfølgende modtage en skriftlig tilbagemelding. Der bliver 
et feedback-møde d. 7. oktober. Efter et halvt år følges der op på de fokusområder, man beslutter 
ud fra første tilsyn. 
Det er en ny tilsynsmetode, der benyttes, hvor de private institutioner er prøvekaniner.  
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Afdelingsleder har i dag været til netværksmøde – de kommunale 
daginstitutioner har fået kompensation i forbindelse med Covid-19, men vi er 

stadig uvis i forhold til, hvor meget vi evt. kan få. Afdelingsleder har rykket herfor, og det er meldt 
ud fra kommunen, at det er sat på dagsordenen til møde midt november.  
I forbindelse med netværksmødet forsøger ledelsen at kontakte friskoleforeningen, så de kan 
arbejde videre hermed.  
Der starter endnu et barn i bhv. om lidt. Pt ses en stigning i indskrivninger kort tid efter fødsel. 
Covid 19 skaber også udfordringer i Børnehuset, og vi justerer hele tiden praksis og retningslinjer.  
I sfo’en har det hjulpet rigtig meget, at forældrene selv henter på legepladsen. Personalet oplever 
en stor funktion som ”piccolo”, hvor de render ind og ud, og hjælper børn med at få deres 
garderober pakket sammen. Vi arbejder på nye tiltag – evt. kunne forældrene komme ind på skift 
mandag og fredag. Afdelingsleder melder ud, hvis der ændres i de nuværende procedurer.  
I børnehaven er der lavet en plan for, hvorledes der skal handles, hvis et barn eller personale bliver 
smittet. Der er tænkt i forholdsregler i forhold til afstand m.m. men vi har valgt ikke at håndhæve 
hårdere end nødvendigt.  
 

4. Mellemtrin og Udskolingen præsenterer relevante temaer og planer (15 min) 
Indskolingen; 
Der arbejdes med vores værdigrundlag i hverdagen ved bl.a. at tage meget ud af huset, lærerne 
forventer meget at eleverne, vægter elevernes trivsel og bruger den tid, der er brug for, er lyttende 
og drager omsorg. Fællesskabet på tværs af klasserne, rammes af Covid-19. 
 
Mellemtrinnet; 
Indsigt; gruppearbejde og tryghed i at eleverne ved, hvem de arbejder sammen med (duogrupper 
og kvartetgrupper). Lærerne skaber tydelige rammer, laver individuelle aftaler med eleverne, 
således at de trives hver i sær i klasserne. Eleverne er tæt på og lærerne kender dem rigtig godt. 
Udsyn: vi ser Ultranyt som en fast del af morgensamlingen om fredagen, tager på ture ud af huset, 
afholder naturens dag. Før Covid-19 var morgensamling et sted, hvor vi kunne fordybe os og vise, 
hvad vi går og arbejder med hver især.  
Vi arbejder med it-kompetencer og den grønne profil – sorterer affald i klasserne og tager ansvar 
for det. 
Fællesskab: fokus på at møde eleverne på en positiv måde, møde dem rigtigt og se på, hvor de er 
pt. Forståelse for at vi alle er forskellige. Ture på tværs af klasserne, naturens dag, fælles store 
læsedag på tværs, biblioteksture.  
Lærer at tage ansvar – særligt 6. klasse er nu de store, da de er sidste klasse på mellemtrinnet.  
Hverdagen bærer bræg af en stram struktur, da eleverne har behov for genkendelighed og 
forudsigelighed. Strukturen er ikke så stram i mellemtrinnet som i indskolingen, da mellemtrinnets 
elever også skal klædes på til at være selvstændige individer.  
 
Udskolingen; 
I udskolingen har vi siden sommerferien arbejdet med to modeller. 
Læring og trivsel – alle medarbejdere var afsted i uge 32. Her fik vi præsenteret en model, som vi 
benytter i udskolingen.  
Grundlæggende handler det om, hvorledes eleverne oplever miljøet, relationen og opgaven her på 
skolen. Eleverne har været igennem en arbejdsproces, hvor der er arbejdet med at tilpasse 
modellen, således at den giver mening for stedet her og eleverne. Eleverne har sat ord på, hvad de 
manglede i det at gå i skole inden for de forskellige overskrifter. 
Det var en helt vildt spændende proces, som rykkede ved eleverne i udskolingen. Vi kan benytte 
modellen til bl.a. at drøfte udfordringer i klassen.  
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Gruppearbejde – vi elsker det her på stedet. Danmarks evalueringsinstitut har 
lavet en undersøgelse, hvor de har taget udgangspunkt i både lærernes 

perspektiv og elevernes perspektiv. Eleverne har skulle arbejde lidt videre hermed, og de har selv 
skulle sætte ord på.  
Der er lavet aftaler, som man har besluttet i fællesskab. Det har givet nogle gode dialoger i 
klasserne. 
 

5. Beslutte ”Bring Your Own Device” på Bjerregrav Friskole – skal man have sin egen pc med som 
elev på Bjerregrav Friskole? v. skoleleder (10 min)  
Vi er en skole for lokalområdets børn. Alle skal have mulighed for at gå her på baggrund af 
økonomisk forudsætning. 
Eleverne er meget hårde ved skolens computere – de bliver tabt, de piller tastaturerne af osv. 
Ligeledes er nogle af dem ved at være gamle.  
Fordelen ved at medbringe egne computere, er bl.a. at eleverne passer bedre på dem, fordi det er 
deres egne.  
Ulempen er, at vi kan udelukke nogle, som muligvis ikke har mulighed for indkøb af egne 
computere. 
Skolens anbefaling er, at man selv medbringer computer. Hvis man ikke har mulighed for dette, kan 
man henvende sig til kontoret. 
Der arbejdes henimod, at alle elever fra 4. klasse og op medbringer egen computer fra skoleåret 
2021/2022.  
Ledelsen udarbejder et udkast til principper herfor, som tages med på næste bestyrelsesmøde.   

 
Kaffepause (10 min) 
 

6. Orientering fra styregruppe for børnehusprojekt (5 min) 
Foreløbige tegninger præsenteres. De rettelser vi havde ønske om, er blevet rettet til. 
Prisoverslaget er lavet ud fra standardmaterialer. Heroveni kommer nedrivning af den gamle 
børnehave, samt genhusning af børnehaven under byggeriet.  
Nedrivningen er svær at sætte pris på, da det kommer meget an på, hvorvidt der findes materialer i 
det gamle byggeri, som skal håndteres på en bestemt måde. Hvis der ikke er nogle særlige 
forbehold, kunne man evt. aktivere forældrehjælp nedrivningen.  
Vi har undersøgt genhusning i pavilloner – det er en udgift på ca. 600.000 kr. Vi dropper denne 
plan, da det bliver for dyr en løsning. 
Der undersøges i muligheder for at flytte den nye bygning, således at den kan bygges samtidigt 
med, at den gamle bygning bliver stående. Det ville betyde at bhv. kan være i de gamle lokaler 
imens byggeriet står på. De gamle lokaler rives ned efterfølgende. 
 

7. Revision af politikker (10 min) 

• Sponsorpolitik – se https://bjerregravfriskole.dk/media/1975/sponsorpolitik.pdf  
Overvej: Hvordan anvendes Facebook? Skal der være beløbsgrænse for, hvornår vi siger 
”offentlig tak”? Hvordan sikrer vi, at samarbejdspartnerne føler sig anerkendt?  
Drøftes på næste ordinære bestyrelsesmøde. 
 

• Klassekasse – se https://bjerregravfriskole.dk/media/2044/principper-for-klassekasse.pdf  
Overvej: Hvordan fordeles opsparing, når elever først starter ex. i 7. kl? 
Det er vigtigt i denne dialog at huske vores værdigrundlag, hvor vi vægter fællesskab og 
solidaritet som en del af skolens dna.  
Svaret ligger i vores værdigrundlag.  

https://bjerregravfriskole.dk/media/1975/sponsorpolitik.pdf
https://bjerregravfriskole.dk/media/2044/principper-for-klassekasse.pdf
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Der appelleres til at man husker at oprette klassekasserne som en 
foreningskonto i stedet for en privatkonto.  

Principperne vedholder vi.  
 

• Principper for lejertur og ture ud af huset - bilag vedlagt dagsorden 
Overvej: Skal disse principper ligges på hjemmesiden?  
Drøftes på næste ordinære bestyrelsesmøde.  
 

8. Orientering fra udvalg og børnehavens forældreråd (10 min) 

• Bygningsudvalg  
Arbejdsdagen er sat i rammer – punkter og antal personer er sat på. Udvalget laver en 
video hvor områderne præsenteres, også kan forældrene melde sig på områderne. 
 

• Juniorklubudvalg herunder status på ansøgning ved kommunen for tilskud. 
Det er ikke lykkes vores lokale politikkere at samle et flertal for at få friskolerne ind under 
de samme klubtilbud som folkeskolerne.  
Vi fortsætter under den nuværende ordning, og beslutter til januar om vi kan anlægge en 
anden strategi næste år, evt. kunne vi: 

- Søge support hos lokale politikkere igen. 
- I samarbejde med borgerforeningen invitere politikkerne til Bjerregrav. 
- Få belyst den noget forringede service, vi får fra børn & unge afdelingen. 

 

• PR-og sponsorudvalg herunder status på nye reklamer til bus og logo materiale 
Vi har valgt, at stoppe samarbejdet med nuværende skiltefirma, og har i stedet valgt at tage 
kontakt til et andet skiltefirma. Udvalget har møde med nyt skiltefirma i næste uge.  
Udvalget snakker med det nye skiltefirma om, også at få sat film i kældervinduerne.  
Personalet kommenterer på, at vores egne logoer på bussen er meget små – kunne de 
gøres større? Udvalget undersøger dette med nyt skiltefirma. 
Fondssøgning – det er et kæmpe arbejde. Der er forsøgt lavet et system i forhold til fonde 
og ansøgningsfrister. Til fondssøgningerne skal der bruges færdige tegninger m.m. af 
byggeriet. 
 

• Børnehavens forældreråd  
Har været ramt af Covid-19 i forhold til deres sociale arrangementer.  
 

9. Eventuelt (5 min) 
 
Næste møde: 
29. september Temaaften for bestyrelse, forældreråd/udvalg og ledelse (bestyrelse arrangere) 
21. oktober Budgetseminar for bestyrelse og ledelse  
29. oktober Temaaften for bestyrelse, personale, børnehavens forældreråd og ledelse (SU arrangere) 
10. november Ordinært bestyrelsesmøde hvor børnehuset præsenterer relevante temaer og planer. 


