
ORDINÆR BESTYRELSESMØDE  

Herredsvejen 131 • Bjerregrav • 9632 Møldrup • +45 86 69 12 83 • www.bjerregravfriskole.dk 

 

 

Mødedato: 7. december 2020  Mødetid: 18:30-21:00 Mødested: Personalerum på skole 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, forældrerådsrepræsentant og personalerepræsentanter 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Modtagere af referat: Mødedeltagere og offentliggørelse 

 

Deltagende:  

● Bestyrelse: Hanne Uhrenholt, Kim Ørndrup, Rasmus B. 

Christensen, Kasper Høgh, Bjarne Nielsen og Anne-Mette 

Thorsager 

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

Andersen 

● Forældrerådsrep.: Stefan Kær 

● Personalerep.: Søren Holm, Emma Lerche, Nanna D. Buskov 

og Morten Thaarup 

 

Referent: Anne-Mette Thorsager 

Afbud:  

● Bestyrelse: Rune Brorson 

● Ledelse: 

● Forældrerådsrep.: 

● Personalerep.: 

 
Dagsorden 

 
1. Velkommen v. bestyrelsesformand 

I aften var der planlagt ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost. Grundet Corona 
situationen kan vi i år ikke afholde julefrokost.  
 

2. Orientering fra friskole ved skoleleder herunder budgetgennemgang v. skoleleder (10min) 
Pressemødet i dag bød heldigvis ikke på så meget i forhold til os, men skoleleder har bedt 
udskolingslærerne om at sætte øget fokus på hygiejnen blandt udskolingseleverne. 
I udskolingen er der lidt tummel med nogle enkelte elever, der har en lidt grænsesøgende adfærd. 
Skolen har inddraget både forældre og der er sat andre tiltag i værk.  
Der er en elev i 7. klasse, der er stoppet, da familien gerne vil prøve noget nyt. Klassen er lukket for 
nye optag, så der starter i stedet en elev i 5. klasse i næste uge. 
Ungdomsklubben holder pause indtil efter jul.  
Vi har bestilt en del nye møbler til lærerværelset, kontorerne og nogle klasselokaler. 
Der er blevet ansat en ny pedel – Jon. Det var et rigtig stærkt felt, vi havde til samtaler. 109 havde 
søgt stillingen, og vi havde 4 ansøgere til samtale. De var alle meget dygtige kandidater. Jon har 
allerede været på besøg, og vi glæder os til han starter efter nytår. 
Vores tilsynsførende kommer på besøg senere i denne uge. Vi glæder os over samarbejdet.  
Igen i år har vi fået ”Grønt flag” til både Børnehuset og skolen. Skoleleder er i dag blevet kontaktet 
af kommunen, da der normalt bliver gjort mere ”ståhej” ud af det, når flaget skal hejses. Det gør vi 
ikke denne gang grundet Corona. Børnehusets grønne flag hejses på onsdag og skolens efter 
juleferien. 
Budgettet ser rigtig godt ud.  
 

3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (20 min) 
Vi har et stillingsopslag ude pt, da vi søger en medarbejder til timer i sfo og juniorklub.  
Afdelingsleder kommer fremadrettet til at indgå nogle eftermiddage i sfo’en. Målet er, at der er 3 
personaler om eftermiddagen hver dag i sfo’en. Dette grundet det stigende børnetal. 
Torsdag tager børnehaven på juletur med bussen rundt til de private dagplejemødre. De plejer at 
være med til juletræsfesten her på stedet, men det kan de ikke grundet Corona. Vi pynter bussen 
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op, og så tager vi rundt og deler en slikpose ud til alle børnene hos de private 
dagplejere. Vi laver en lille tur ud af det, men vi skal ikke ud af bussen de 

forskellige steder. 
Nogle fædre i Børnehuset har sat beklædning på vores lille madpakkehus, således at vi nu kan 
komme i læ. Vi benytter det meget, og det giver mulighed for bl.a. at lave kreating m.m. udendørs. 
Vi er så glade for hjælpen. Der har fra fædrene været positiv respons på, at medarbejder var med til 
at servicere med mad og drikke.  
Der er også planer om beklædning på enden af 3. klasse (ved børne træværkstedet) og på den 
overdækkede bålhytte. Formentlig vil det være en opgave til vores nye pedel. 
Vi er meget udendørs. Det fungerer fortsat rigtig godt, og vi ser færre konflikter blandt børnene. 
Desuden er der inden døre ikke så stort et udbud af legetøj grundet corona og rengøringskravene 
hertil. Meget legetøj er pakket væk. Derfor er det heller ikke så interessant for børnene, at være 
indendørs.  
Skolens chauffør er resten af året i Børnehuset en times tid hver dag, hvor hun bl.a. hjælper med 
noget hovedrengøring.  
Der har været tilsyn i børnehaven. 

• Herunder resultat af seneste tilsyn, se: 
https://bjerregravfriskole.dk/media/2073/ordin_r_tilsyn_-_daginstitutionsrapport_-
_privat_institution_-_b_rnehuset_bjerregrav_-_________-27-10-20.pdf 

• Hvad er vi stolte af og hvad vil vi udvikle på? 
 
Vi er stolte af; 

- Vi har et hus, hvor vi er imødekommende. 
- Der er en empatisk og behagelig atmosfære. 
- God og stabil pædagogisk kvalitet – i nogle situationer meget høj kvalitet. 
- God normering og fordeling af pædagoger, pædagogisk assistent og medhjælpere.  
- Godt samarbejde ledelse, personale og forældre imellem. 
- God økonomi. 
- Lavt sygefravær. 

 
Vi ønsker at udvikle på; 
 

- Mål- og evalueringskulturen. Vi har været rigtig gode til at sætte projekter og 
aktiviteter i gang uden altid at reflektere videre over formålet, evaluering osv. 
Vi vil tage udgangspunkt i læretemaerne og arbejder med det gruppevis.  
Vi vil arbejde med SMTTE-modellen hertil. 

- Det pædagogiske læringsmiljø vil vi kigge på. Vi ønsker at blive klogere på, 
hvorledes vi får alle børn til at deltage i vores praksis?  

- Fokus på at leg ikke bliver for voksenstyret i stedet for at følge børnenes initiativer. 
Børnene skal søge hinanden i stedet for at søge de voksne i legen. 

- Sprogfokus – øget samarbejde med de private dagplejere, så fokus er på 
sprogudvikling forinden opstart i børnehave.  
Afholde et fyraftensmøde med dagplejerne, hvor vi forventningsafstemmer 
arbejdet med sprogudvikling. 

- Afdelingsleder blev under spørgeskemaet opmærksom på fysisk- og psykisk 
magtanvendelse. Der skal være fokus på, at personalet har ”styr” herpå. Det vil vi 
arbejde med løbende den kommende tid. 

 
Der er stor ros fra bestyrelsen til Børnehuset for en rigtig flot tilsynsrapport.  

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
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Kaffepause 

 
4. Tema: Når børn og forældre udfordrer os (45 min) 

Skoleleder har fornyligt haft LUS (LederUdviklingsSamtale) med formand og næstformand. Her blev 
der tydeligt, at børnesager efterhånden tager meget tid. Skoleleder har været involveret i et 
markant stigende antal børnesager fra august til midt november (pr. børnesag er der min. 1 møde 
og mange af dem 2-3 møder). Det fylder meget i vores hverdag. Vi ser mange store og små 
udfordringer blandt eleverne. Det er svært at blive ved med at følge med. Vi har efterhånden 
meget begrænsede ressourcer fra PPL, og der er stor udskiftning i sagsbehandlere, så systemet har 
ikke så stor en andel i det længere, og vi bliver derfor selv dem, der må tage os af det. Det vil vi 
også gerne, men vi er afhængige af samarbejde med forældrene i processen. 
 
Sparring og dialogproces; 

• Hvordan giver vi det lille ekstra, samtidig med, at vi også stiller krav?  

• Forældreinddragelse og – ansvar 
 
Vi har arbejdet med SWOT modellen (S-styrker, W-svagheder, O-muligheder og T-trusler) i grupper. 
Hver gruppe har drøftet de 4 forskellige emner i modellen og har givet input hertil, som 
efterfølgende blev prioriteret og præsenteret for de øvrige grupper.  
Samlet blev emnerne til sidst prioriteret i plenum.   
Ledelsen og bestyrelsen arbejder videre hermed. 
 

5. Vores nye Børnehus v. styregruppe (10 min) 
Bestyrelsen og skoleledelsen har forinden dagens ordinære bestyrelsesmøde haft møde, hvor vi har 
drøftet og besluttet næste skridt i forbindelse med byggeriet af nyt Børnehus. Der er drøftet 
hvorledes projekteringen skal foregå.  
De overordnede streger på byggetegningerne er slået, og det vil være minimalt, hvilke ændringer 
der skal laves. Afdelingsleder er naturligvis med i forbindelse med sidste hånd på tegningerne. 

 
6. Eventuelt (5 min) 

Bus – Udkast til fuld foliering af bussen er præsenteret. Vi har modtaget et rigtig godt tilbud herpå.  
Chauffør præsenteres også for udkastet i morgen. Der træffes hurtigst muligt beslutning herom. 
Udvalget har mandat til at træffe beslutning i samråd med ledelsen.  
Bro ved børnehaven – den er efterhånden meget rådden, og det er ikke sikkert at færdes på den. 
Der er sat forbudt bånd på, men det opleves fortsat, at der er folk, der færdes på broen.  
SK tilbyder at sætte brædder på, således at det er tydeligt, at man ikke kan gå på broen.  
 

 
 
Næste møde: 14. januar 2021 (elevråd inviteret) 


