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Mødedato:  20. maj 2021     Mødetid: 19:00-21.00     Mødested: 6. klasse 
Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, personalerepræsentanter og forældrerådsformand  
Mødeindkalder: Bestyrelse  
Modtagere af referat: Mødedeltagere samt offentliggøres på hjemmesiden  
Referent: Anne-Mette Bak Thorsager  

Deltagende:   
● Bestyrelse:  Kim Ørndrup, Kasper Høgh, Bjarne Nielsen, 

Rasmus B. Christensen, Hanne Uhrenholt og Anne-Mette 
Thorsager 

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

● Personalerepræsentanter: Søren Holm, Nanna Buskov og 
Morten Thaarup 

● Forældrerådsformand: Stefan Kær 

Afbud:    

 
●  
●  

Bestyrelse:  Rune Brorson 
Ledelse:   
Personalerepræsentanter  
Forældrerådsformand  

Dagsorden (estimeret tidsforbrug pr. punkt)        
 

  

1. Velkommen til sidste ordinære bestyrelsesmøde inden Generalforsamlingen 

Det er første gang vi mødes fysisk siden julefrokosten grundet Corona. Vi synes, at det er så dejligt, 

at vi igen kan have fysiske møder på skolen. 

Vi har generalforsamling om lidt, og er så småt i gang med planlægning af mødekalenderen for 

næste skoleårs møder. 

 

2. Orientering   fra   Friskole   v. skoleleder  

• Der nu åbnet op for at vi må holde sidste skoledag og dimensionsfest.  

• Der har været ansøgningsfrist til vores lærerstillinger. Der er kommet 45 ansøgninger. 

• Det fungerer rigtigt godt, med at vi bliver podet her på stedet. Det er dog udfordrende, når 

nogle er syge på testdagene.   

• Budgettet ser fortsat fint ud. 

• Hele den ene fløj trænger meget til en tagudskiftning. Pedellen er ved at indhente tilbud, og 

efterfølgende snakker byggeudvalget herind i. 

• Vi havde besøg af den tilsynsførende i går. Han synes, at stedet her er et godt og dejligt 

sted.  

• Vi oplever en lidt hård brug af tingene og rammerne her. Det har taget til over de sidste to 

år - særligt efter nedlukningen. Pedellen har lige skiftet loftsplader i aktivitetshuset, og der 

er allerede nogle, som igen er blevet ødelagt.  

Loftet i baderummene er også blevet ødelagt af nogle elever.  

• Der er i dag sendt mail ud vedr. bekymring fra Møldrup skole omhandlende larm og 

uhensigtsmæssig knallertkørsel. Mailen er sendt til 8. og 9. klasses forældre, lærerne og 

bestyrelsen. 

• Vi kan godt mærke at distancen mellem forældre og skolen er blevet større grundet Corona 

restiktioner. Det betyder, at kontakten bærer mest præg af konkrete udfordringer og 

negativ kontakt.  

• Vi har fundet ny medarbejder til juniorklubben, som starter efter sommerferien. 

Nuværende juniorklubmedarbejder fortsætter også. 
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3. Orientering   fra   Børnehus v. afdelingsleder    

• Vi har rigtig god energi fra alle medarbejdere, og der er gang i mange projekter og temaer.  

Energien og engagementet smitter af på både børn og personale. 

• I Børnehuset har vi omlagt 20 timer fra børnehaven til sfo’en. 

Det betyder selvfølgelig ændringer i mødeplanen og der er noget koordinering, som skal gå 

op bl.a. i forhold til heldagsture.  

I sfo’en betyder om rokeringen af ressourcerne, at vi kan nogle andre ting, og at vi har 

mulighed for som voksne, at være mere deltagende i legen og aktiviteterne. 

• Børnetallet er fortsat udfordrende. Vi har i denne forbindelse lavet en PR-strategi.  

Det er også udfordrende, at der ikke er byggegrunde i Bjerregrav, da vi er blevet gjort 

opmærksomme på, at det også er en faktor for valg af børnehave.  

Borgerforeningen er i gang med at arbejde hermed. 

• Vi glæder os til, vi igen kan invitere dagplejere på besøg. 

• Børnetallet er pt. 34 børn i børnehaven og 67 børn i sfo’en.  

Pr. 1. august er børnetallet 25 i børnehaven og fortsat ca. 67 børn i sfo’en.  

Der er fortsat ikke så mange i 3. klasse, som melder sig ud af sfo’en før tid. Det er dejligt. 

 

4. Orientering   fra   personalerepræsentanter og forældrerådsformand 

Børnehaven; 

• Vi er meget optaget af projekter om social udvikling. Der er bl.a. fokus på at ryste 

førskolegruppen sammen og lære dem at rumme hinanden inden skolestart.  

Det er en del af vores styrkede læreplanstemaer.  

• De to mindste grupper er nogle gange slået sammen, og laver meget på tværs. 

• Corona har udfordret, men vi har gåpåmod og har god stemning, og føler at vi har en god 

rytme i det at gå i børnehave. 

• Alle grupper skal på en helhedstur op mod sommerferien, nu da vi ikke kan komme på 

koloni. 

• Vi har meget mere fokus på vores evalueringskultur, end vi har haft tidligere.  

Dette gør vi bl.a. ved at filme og evaluere på egen praksis. Vi går i dybden med, hvorfor vi 

gør ting, som vi gør, og evaluerer på, hvad vi gerne vil have ud af det. 

• Vi har også arbejdet med at have tid til planlægning, således at vi er et skridt foran.  

Det betyder, at vores projekter er bedre og nemmere at gå til. 

 

Sfo’en; 

• Vi kan godt mærke, at vi har fået nogle flere personaletimer. Det giver en opgradering i 

vores muligheder og tilbud. 

• Vi har fortsat vores projekter kørende - forskellige klubber m.m.  

• På det seneste er det gået op for nogle af 3. klasserne, at de snart ikke skal gå i sfo længere. 

Det har givet anledning til nogle dybere snakke. 

• Vi har også fokus på det sociale. 

• Vi er fortsat delt op i grupper, og der er tildelt forskellige zoner. Det har børnene accepteret 

og navigeret rigtig godt i. 

• Der er et groft sprogbrug i vores Børnehus. Vi har fokus herpå, og snakker med børnene om 

det.  
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Der kommer en studiegruppe med pædagogstuderende herud i 

næste uge, hvor fokus vil være på sprogbrug og hvorledes de sociale medier har indflydelse 

på børn og unges sprogbrug.  

 

Skolen; 

• Vi har fokus på at give børnene noget stabilitet igen samt skabe kontakt til dem på ny. 

Mange har forandret sig under nedlukningen, så vi må møde dem andre steder.  

Det er rigtig svært socialt både elever og lærer i mellem, men også eleverne i mellem. Men 

vi nyder, at vi igen er tilbage på skolen med eleverne. 

 

Indskolingen; 

• Det fylder at kollega i indskolingen er syg – og har gjort det for hele huset. 

• Vi kører mange projekter og fungerer helt vildt godt i det setup. 

• Vi er presset på omstrukturering i forhold til Corona. 

 

Mellemtrinnet; 

• Der har været om rokering blandt lærerne i nogle af klasserne. 

• Alle er opmærksomme på at komme ud af huset, og lave noget socialt i klasserne.  

• Vi er har startet en Kakaoklub for nogle piger i 5. til 9. klasse, som har haft det ekstra svært 

under nedlukningen.  

Inden længe starter vi også en drengegruppe op.  

 

Udskoling; 

• Vi arbejder en del med prøver, karaktergivning m.m.  

De prøver eleverne ikke møder her grundet Corona, kommer de muligvis til at møde 

senere, så derfor er det godt, at de så har prøvet prøveformen. 

• Det er meldt ud fra ministeriet at den højeste karakter af årskarakter og eksamen, bliver 

den gældende. Det betyder også, at ikke alle har så stor en motivation for prøverne.  

Årskarakteren skulle være givet forinden påbegyndelse af de skriftlige prøver. 

• Vi er spændte på, at få ny kollega i udskolingen. 

• Fagfordelingen er ved at være lidt på plads. Der har været god kommunikation mellem 

kollegaerne herom, hvilket er dejligt, da det er noget, der godt kan presse os normalvis.  

• Vi er ved at være lidt trætte af de mange omstillinger grundet restriktioner. Vi ved, at de er 

nødvendige, men vi har svært ved at finde en rytme heri. 

• Pedellen er et kæmpe hit. Vi synes, at det er så dejligt, med alt det han gør. 

 

Forældreråd bhv; 

• Vi er også fortsat ramt af Corona, så vi har ikke kunnet planlægge eller udføre aktiviteter. 

• Vi laver en video til forældrene, hvor vi opfordrer til at komme til generalforsamlingen, 

samt gør opmærksom på, at forældrene i børnehaven kan stille op til bestyrelsen som 

skolekredsmedlem. 
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5. Orientering fra bestyrelsen herunder: 

o Børnehusbyggeri 

• Der er en del skriveri med kommunen pt. Byggetilladelsen er indsendt, men vi skal 

også have en nedrivningstilladelse, så det arbejdes der med.  

• Vi er opmærksomme på prisstigninger pt. Samt det at det er svært at få fat i 

materialerne.  

• Fondssøgning kan først påbegyndes, når vi har tilladelser, priser m.m.  

 

o Bygningsudvalg  

• KØ har i samarbejde med pedellen kigget på tagprojektet. Pedellen afventer priser 

fra 3 adspurgte tømrevirksomheder.  

• Det er nødvendigt med udskiftning af taget snarest.  

• Ros til pedellen, som tager teten på mange opgaver. 

 

o Helhedsplansudvalg 

• KØ snakker med udvalget i forhold til etableringen af ny bro.  

• Der er fortsat ikke noget nyt i forhold til køb af grunden på den anden side af 

bækken. 

 

o PR-og sponsorudvalg 

• Der kommer nyt logo på pyloner ved skolen og Børnehuset i uge 22-23. Vejret er 

afgørende. 

• Der kommer folie i vinduerne i kælderen i uge 22-23. Dette bliver i samme 

ombæring med pylonerne. 

• Der kommer skiltning til hovedindgang, aktivitetshus/juniorklub og kontor i uge 22-

23.  

• Den gule stribe i toppen af bussen, får grøn folie på som resten af bussen. 

• Der arbejdes med busreklamer. Der er kun to firmaer, som har henvendt sig efter 

udsendelsen af video på Facebook i forhold til busreklamer.  

 

o Busruteudvalg 

• Vi fastholder nuværende rute.  

 

o Juniorklubudvalg 

• Dialog med kommunen sidste år jf. ny lovgivning vedr. klub og friskoler.  

Vi parkerer den for nu.  

  

6. Drøftelse og evt. beslutte ud fra oplæg til ”Principper for videoovervågning”  

Vi ønsker, at Friskoleforeningen kigger forslaget igennem, således at vi er sikker på, at det er 

juridisk korrekt.  

Baggrunden for forslaget er, at vi er bekymrede for vores fysiske rammer efter, at vi har haft 

nogle uhensigtsmæssige oplevelser.  

Drøftelse af hvad vi ønsker med videoovervågning og hvad der er formålet.  

Vi ønsker at have tillid til hinanden, så derfor er det vigtigt, at videoovervågningen benyttes 

korrekt.  



Ordinær bestyrelsesmøde 

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

Principperne er drøftet i aften, og drøftes efterfølgende på 

personalemøde i både Børnehus og skolen samt på SU.  

Den endelige beslutning træffes på et bestyrelsesarbejdsmøde efterfølgende.  

 

7. Drøftelse af arrangementer for næste skoleår for skole og børnehus 

o Hvilke behov og ønsker har lærerne og pædagogerne 

o Hvilke behov og ønsker har forældre for arrangementer 

o Er der noget vi skal skippe/tilføje til vores arrangementer? 

Vi nåede ikke punktet, men personalet på skolen og i Børnehuset drøfter punktet på kommende p-

møde, og vender tilbage til bestyrelsen med deres input og drøftelser. 

 

8. Eventuelt (5 min)   

     

 

  

   

   
Kommende planlagte møder: 

• 27. maj Generalforsamling  
• 1. juni Konstitueringsmøde 

 


