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Mødedato: 10. november 2020  Mødetid: 19-21:00 Mødested: SFO 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, forældrerådsrepræsentant og personalerepræsentanter 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Modtagere af referat: Mødedeltagere og offentliggørelse 

 

Deltagende:  

● Bestyrelse: Kim Ørndrup, Rasmus Buhl Christensen, Kasper 

Høgh, Bjarne Nielsen, Hanne Uhrenholt og Anne-Mette 

Thorsager 

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

Andersen  

● Forældrerådsrep.: Stefan Kær 

● Personalerep.: Nanna Buskov, Morten Thaarup og Søren 

Holm 

 

Referent: Anne-Mette Thorsager 

Afbud:  

● Bestyrelse: Rune Brorson 

● Ledelse: 

● Forældrerådsrep.: 

● Personalerep.: Emma Lerche 

 
Dagsorden 

 
1. Velkommen v. bestyrelsesformand 

Siden sidst er der kommet yderligere Corona restriktioner.  
Vi nåede forinden dette at holde møde med alle forældrerødderne. Det var et godt møde, hvor det var 
tydeligt, at det er længe siden, vi har været samlet så mange – stadig inden for forsamlingsforbuddet. 
Det var tiltrængt for både ledelse, bestyrelsen og forældregruppen. 
Vi har holdt budgetseminar mellem bestyrelsen og ledelsen – et nyt tiltag som blev sat i søen sidste år. 
Temaaften med alt personalet, forældrerådet i børnehaven, ledelsen og bestyrelsen blev desværre 
aflyst grundet Corona. Det er bestyrelsen super ærgerlige over. Vi ville gerne have givet personalet et 
skulderklap i forlængelse af ”Personalets dag”, hvor bestyrelsen havde sørget for lidt lækkert den ene 
dag og frokost dagen efter.  
 

2. Orientering fra friskole herunder budgetgennemgang v. skoleleder (10min) 
Vi har desværre fået en opsigelse fra den ene klubmedarbejder allerede fra ugens udgang. 
Det er vi ærgerlige over, men vi ønsker hende held og lykke.  
 
De syv nedlukkede kommuner er også en del af vores virkelighed. Vi har 5 personaler fra de 
pågældende kommuner. Da vi er karakteriseret som kritisk arbejdsfunktion, er personalerne fortsat på 
arbejde. Vores skolesekretær arbejder hjemmefra indtil d. 3. december.  
 
Stillingsopslaget til vores pedelstilling er attraktiv. Pt. er der godt 100 ansøgere, og ansøgningsfristen er 
først på fredag. 
 
Skoleleder og viceskoleleder har haft budgetseminar med bestyrelsen, og årsregnskabet blev 
præsenteret for SU i går. Vi kommer ud med et rigtig fint resultat for 2020. 
 
Vi har en udfordring med parkeringsforhold. Børnehavens parkeringsplads og lærernes parkeringsplads 
er IKKE til på- og aflæsning af elever.  
Der henstilles IGEN til, at forældre som afleverer til skolen, parkerer eller gør stop langs hegnet ved 
bussens holdeplads.  
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3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (10 min) 
Vi havde tilsynsmøde d. 7. oktober. Den tilsynsførende havde forinden været her 

og observeret i 3 timer. Skoleleder, afdelingsleder og et personale deltog i mødet. Bestyrelsesmedlem 
blev desværre forhindret.  
Vi fik meget positiv feedback. Der var en rigtig god og høj kvalitet på flere punkter i rapporten. 
Vi fik at vide, at der er en empatisk atmosfære, samt at det er et rigtig dejligt hus at komme i.  
Naturligvis var der nogle fokuspunkter, hvor vi kan blive endnu bedre. Dette f.eks. i forbindelse med 
børnenes indbyrdes konflikter.  
Tilsynsførende lagde mærke til den gode normering.  
Tilsynsførende anbefalede et fyraftensmøde med dagplejerne, for at samarbejde omkring styrket sprog 
ved start i børnehave. 
Tilsynsrapporten og fokuspunkterne kan ses på hjemmesiden under Børnehuset – tilsyn. 
https://bjerregravfriskole.dk/media/2073/ordin_r_tilsyn_-_daginstitutionsrapport_-
_privat_institution_-_b_rnehuset_bjerregrav_-_________-27-10-20.pdf 
 
Der er lukket mere ned for de indendørs aktiviteter igen. Det betyder, at noget legetøj er pakket væk 
nogle dage, således at vi ikke skal spritte og rengøre det så ofte. 
 
Vi forsøger at være mere uden for - nogle forældre har tilbudt at lave noget afskærmning, således at vi 
får nogle flere læ områder. 
 

4. Orientering om ”Den styrkede læreplan” fra personalerepræ. og afdelingsleder i Børnehus (15 min) 
Medarbejder fortæller om en model de i Børnehuset arbejder ud fra, som tager udgangspunkt i ”De 
styrkede lærerplaner”.  
Bestyrelsen præsenteres for forskellige videoer fra hverdagen, som tager afsæt i de forskellige temaer i 
”Den styrkede læreplan” – ”Kultur, æstetik og fællesskab”, ”Alsidig personlig udvikling”, ”Social 
udvikling”, ”Kommunikation og sprog”, ”Krop, sanser og bevægelse”, og ”Natur, udeliv og science”. 
Personalet bruger blomsten (modellen) til at komme omkring alle temaerne og drøfter det på 
personalemøder og teammøder. 
Pædagogerne har været på kursus i ”Fagligt fyrtårn”, som styrker personalet i at indoperere en 
evalueringskultur og arbejdet med temaerne i ”Den styrkede læreplan”.  
 

5. Orientering om nye Børnehus herunder præsentation af ny placering og status på tidsplan mm v. 
styregruppe (15 min) 
Der er arbejdet med at placere Børnehuset foran det nuværende, således at vi ikke skal genhuse 
børnehavebørnene og sfo børnene, mens vi bygger det nye.  
Der er kommet nye tegninger fra arkitekten, som placerer børnehaven på det nye tiltænkte sted.  
Der arbejdes på at arkitekterne står med den fulde projektering med ingeniører, byggetilladelse m.m.  
Vi undersøger, hvor meget mere det vil koste, hvis vi skal bygge ”Svanemærket”. 
Vi forventer fortsat, at vi starter byggeriet i andet kvartal 2021. 
 

6. Revision af ”Sponsorpolitik”: https://bjerregravfriskole.dk/media/1975/sponsorpolitik.pdf (punkt fra sidste møde) 
(10 min) 
Det drøftes, om vores sponsorpolitik har behov for justering, og hvorvidt vi vil reklamere på Facebook.  
Ledelsen laver et udkast til en opdateret sponsorpolitik, som diskuteres på ordinært bestyrelsesmøde i 
januar 2021.  
Det tilføjes i sponsorpolitikken, at der kan reklameres på Facebook.  

 
 

 

https://bjerregravfriskole.dk/media/2073/ordin_r_tilsyn_-_daginstitutionsrapport_-_privat_institution_-_b_rnehuset_bjerregrav_-_________-27-10-20.pdf
https://bjerregravfriskole.dk/media/2073/ordin_r_tilsyn_-_daginstitutionsrapport_-_privat_institution_-_b_rnehuset_bjerregrav_-_________-27-10-20.pdf
https://bjerregravfriskole.dk/media/1975/sponsorpolitik.pdf
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7. Beslutte ”Princip for lejrture og ture ud af huset” (punkt fra sidste møde) – 
Oplæg vedlagt dagsorden 

Overvej inden med udgangspunkt i vores værdigrundlag, hvordan sikrer vi så, at ture ud af huset og 
lejrskoler understøtter indsigt, udsyn og fællesskab? Hvad er det gode ved at have et princip og hvad er 
det negative? (10 min) 
I forlængelse af skrivet, som vi har sendt ud tidligere - vi oplevede en ret stor øgning i elever, som 
havde svært ved at deltage i lejrture, og som havde behov for at blive hentet hjem, fordi eleverne har 
svært ved at sove ude. Det giver nogle udfordringer, og både elever og personale bruger mange 
ressourcer på rammen for en lejrtur.  
Når en elev skal hentes, ”smitter” det ofte, således at flere børn oplever at få det svært, og dermed 
også får svært ved at blive til overnatning på lejrskole.  
Der er behov for, at forældrene bakker skolen op i lejrturene, og snakker positivt med deres børn om 
det at tage med.  
Det er en rigtig god læring for eleverne, at kunne tage på lejrtur, og det er en stor del af et barns 
dannelse, som er vigtigt i tråd med vores værdigrundlag.  
Bestyrelsen har vedtaget princippet, som er gældende fra næste skoleår 2021/2022. 
 

8. Beslutte ”Princip for PC´er til undervisning” – Oplæg vedlagt dagsorden (10 min) 
Udkast er drøftet.  
Skolen kan ikke anbefale en specifik type computer, da vi ikke kan stå på mål herfor. Ligeledes vil det 
være vidt forskellige behov, de enkelte elever har i forhold til privat brug af computeren. Vi kan dog 
anbefale, at der anvendes computer frem for tablets.  
Bestyrelsen har vedtaget princippet, som er gældende fra næste skoleår 2021/2022. 
Principperne sendes ud med næste forældrenyt.   
 

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

• PR-og sponsorudvalg herunder status på nye reklamer til bus og logo materiale (5 min) 
Bestyrelsesmedlem informerer vedr. aftaler med ny skiltevirksomhed.  
Der er bestilt nyt logo på vejpylonerne, banner til husmuren, matering af kældervinduer, 
beachflag og en roll-up. Skiltevirksomheden begynder i uge 48. 
Vi har fået et tilbud, fra samme skiltevirksomhed, på at få pakket hele bussen ind i folie, som vi 
takket ja til. Vi afventer pt. skitse på, hvorledes bussen visuelt kan komme til at se ud.  
Bestyrelsesmedlem kontakter skiltevirksomheden, og bestiller et banner med ”Vi bygger nyt 
Børnehus”, som kan sættes op ved Børnehuset.     
Der er intet nyt vedr. fondssøgning, da vi ikke kan søge fonde uden tegninger af byggeriet, som 
skal være endelige forinden. 
 

• Børnehavens forældreråd (5 min) 
Desværre har vi også måtte aflyse flere arrangementer grundet Corona.  
Spis sammen aften og bedsteforældredag (Børnehuset laver stadig noget for børnene på denne 
dag) aflyses.  
Juletræsfest bliver i år desværre uden dagplejerne grundet Corona. 
 

• Byggeudvalg herunder renoveringsplan for tag og varmeinstallation (10 min) 
Der bliver pt hentet tilbud hjem på udskiftning af tag, ny varmepumpe og udskiftning af de 
sidste lamper i klasseværelserne. 
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Der har været møde vedr. ny varmepumpe med en energikonsulent og et vvs-
firma. Vi vil kunne spare en del på varmebudgettet ved at installere en ny 

varmepumpe. Vi afventer et konkret tilbud. Muligvis vil vi kunne søge fra en pulje om tilskud til 
indkøb af varmepumpe.  
 
Vi har indhentet tilbud på tagskift af bygningen ved lærerværelset. Obs på efterisolering og 
rørføring til genvækst. Vi mangler endnu et tilbud. 
 
Vi har snakket med to el-installatører, som vil give tilbud på installation af de nye lamper. Nogle 
af lamperne er indkøbt, men ikke dem alle. 
Vi påtænker, at renovere vores to baderum i forbindelse med hallen, når HBI er færdige med 
deres klubhus. Bestyrelsesmedlem tager teten herpå. 
Afdelingsleder i ørnehuset har dårlig akustik på sit kontor. Bestyrelsesmedlem tager teten 
herpå. 
 

10. Aftale næste møde, som normalt afsluttes med julefrokost? (5 min) 
Grundet Corona kan vi ikke holde julefrokost i år. Det bliver i stedet almindelig ordinær 
bestyrelsesmøde, vi afholder. 
 

11. Eventuelt (5 min) 
Ny skoleleder og samarbejdspartner på Møldrup skole – Ledelsen her på stedet sender hende en buket.  

 
Næste møde: 3. december 18.30 – 21.00  


