Generalforsamling d. 27. maj 2021
Bjerregrav friskole & Børnehus

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Hanne Uhrenholt
2. Valg af dirigent: Søren Overgaard
3. Valg af referent: Pernille Michaelsen
4. Valg af stemmetællere:
Mette Hansen, Vickie Visbech og Nanna D. Buskov

5. Bestyrelsen aflægger beretning
Hanne Uhrenholt
•

Corona har givet mange udfordringer og betydet skiftende retningslinjer, som
vi alle hele tiden skal forholde os til.

•

Hanne udtrykker stor ros til personalet for håndteringen af de hele tiden
skiftende retningslinjer

•

SFO ’ en melder om næsten fuld hus

•

der tilbydes ikke juniorklub i foråret, men forhåbentligt kan den starte op igen
til efteråret

•

tilsynsrapporten ved sidste ordinære tilsyn, beskriver høj faglighed i
børnehaven og børn der stortrives.

•

Stor ros til personalet i børnehaven

•

Økonomien på stedet er sund og på den baggrund blev der ved
Generalforsamlingen 2020 godkendt at der investeres i et nyt Børnehus

•

Det nye Børnehus bliver bestyrelsens største fokuspunkt i år og næste år

•

Den nye bygning kommer til at ligge ved siden af den gamle

•

Derfor kan børnene blive i de gamle vante omgivelser mens det nye
Børnehus bygges lige ved siden af

•

Væsentlige principper for Bjerregrav Friskole og Børnehus ligger på skolens
hjemmeside

•

Busruteudvalgte valgte sidste år at omlægge ruten og det blev desuden
besluttet at ruten fremadrettet vil blive ændret til gavn for flest mulige brugere

•

bussen er klar til at få nye reklamer på.

•

Dagtilbudsloven er ændret hvilket betyder at der er kommet en ny måde at
drive juniorklub på og der er af flere omgange ansøgt Viborg kommune om
tilskud, men desværre er der kommet afslag

•

Der stilles spørgsmål tegn ved denne forskels behandling, hvorfor skal vores
børn ikke have de samme muligheder som i kommunes større byer?

•

Bestyrelsen har afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, hvor formanden for
børnehavens forældreråd og personalerepræsentanter og ledelse også
deltog.

•

Derudover har bestyrelsen holdt en række møder, til trods for Corona.

•

Hanne udtrykker en stor tak til den siddende bestyrelsen for det ulønnede og
frivillige arbejde der ydes

•

En tak til Bjarne Nielsen og Rune Brorson, der ikke ønsker genvalg

•

En stor ros til forældrekredsen for håndteringen af Corona situationen, hvor
alle arrangementer er blevet aflyst og ingen ting er som de plejer

•

Der opfordres til at vi alle i det nye skoleår, er opmærksomme på
fællesskabet i vores børns klasser og får lavet nogle arrangementer. Både så
de nye børn og forældre der er startet på skolen kommer ind i fællesskabet
men også så vi alle sammen styrker det fællesskab der er på Bjerregrav
friskole

•

Arbejdsdagene har været aflyst, men skolens områder ser alligevel godt ud,
da de fleste klasser er blevet bedre til at passe deres grønne område

•

Ros til ledelsen for den positive udvikling skole er i.

•

Venteliste i mange klasse

•

Ros til Berit i denne Corona tid med skiftende retningslinjer og de
udfordringer det har betydet og på trods af det er du altid parat til at hjælpe
vores børn med de vanskeligheder de hver især kæmper med

Formandens beretning ligger på skolens hjemmeside

6. Skoleleder aflægger beretning
Berit F. Lynderup
•

Berit har lavet en video, som vises

•

året har været i Corona's tegn, hvor vi alle har skullet være omstillingsparate

•

haft onlineundervisning

•

mange gode stunder, men desværre også aflyste terminsprøver og 8. og 9.
klasses udlandstur

•

fremadrettet mere ude undervisning, da vi endnu engang er blevet bekræftet
i hvor meget det kan bidrage til barnets udvikling

•

der er blevet holdt virtuelle møder her i blandt skole hjem samtaler, men Berit
understreger at selvom det har fungeret fint, savner alle de fysiske møder

•

BF news, et nyt tiltag, hvor hver klasse på skift har en IPad og filmer hele
ugen. Dette munder ud i en videohilsen fra den pågældende klasse til alle os
andre

•

der er indkøbt nye gardiner og møbler

•

i forhold til det nye børnehus, er der tænkt mange tanker og alle glæder sig til
at opførelsen af det nye børnehus kan starte

•

en tak til HBI for lån af telt så børnehave havde mulighed for at dele sig op
og følge retningslinjerne i forhold til Corona og tak til en forældre for lån af en
varmekanon

•

tak til lokalsamfundet, personalet og bestyrelsen

•

tak til de forældre der har hjulpet med legepladsen

•

Berit understregede at de glæder sig til at se forældrene på skolen igen

Skolelederens beretning ligger på skolens hjemmeside

7. Tilsynsførende aflægger årsberetning
Karsten Pedersen
Præsentation
•

fortæller at han er ny på skolen og at det er første gang han er tilsynsførende
på en friskole

•

fortæller at det har været og er en spændende og positiv oplevelse

•

pensioneret skoleleder

Opgaver
•

faglige mål

•

dialog med ledelse, lærere og elever

•

overvære undervisningen

•

tilse at kvaliteten af skolens undervisning med hvad man kan forventet i den
kommunale skole

•

undervisningssproget er dansk

•

undervises i et miljø der benytter sig demokrati, medindflydelse og ligestilling
mellem kønnene

•
•

feedback til leder og forældre
udarbejde en rapport skal lægge på skoles hjemmeside

•

påtale problemer såfremt de kan forekomme.

•

Tilsynsførende kan kun vælges for en periode på 2 år, max over en periode
på 11 år være der i 6 år

•

max tilknytte 5 skoler

•

fra skoleåret 2017/18 skal tilsynserklæringen indberettes i elektroniske form
(standardisering)

•

tilsynet på den enkelte skole “følger” skoleåret, førhen var det fra
generalforsamling til generalforsamling

•

føre tilsyn med evt. donationer til skolen

Hvad har Karsten Pedersen observeret?
- fortæller at han har været på alle klassetrin og alle fag er dækket ind.

.
•

engagerede, nysgerrige og glade børn, der er gode ved hinanden

•

der er en god tone og ånd her på stedet

•

lærerne er forberedte og i øjenhøjde med børnene

•

gensidig respekt mellem elever og elever og lærer

•

lærerne tager hensyn til den enkles elves faglige formåen

•

der er en varieret undervisning, som understøttes af brug af it og nye og
relevante undervisningsmaterialer

•
•

fine fysiske bygninger og arealer.
afgangselever der er startet på en ungdomsuddannelse efter skoleåret er
100 procent og det er meget flot

•

ud fra en helheds vurdering konkluderes der at Bjerregrav friskoles samlede
undervisning matcher de mål der almindeligvis kræves i den kommunale
folkeskole

•

uddannelsesstatistisk for Bjerregrav friskole ligger på skolens hjemmeside
under "Lovpligtig info" og derefter "Nøgletal"

•

Karsten Pedersen slutter af med at sige at han med glæde ville sende sine
egne børn af sted på Bjerregrav friskole.

Tilsynserklærings for skoleåret 2020/2021 ligger på skolens hjemmeside

8.

Fremlæggelse af regnskab ved revisionsfirmaet Redmark
Ved revisor Frank
•

årsrapport 2020 gennemgås

•

der er vækst fra 2016 til 2020

•

ligger godt sammenlignet med andre skoler og viser at der er sparet sammen

•

elevtallet er steget i den periode og ligger stabilt

•

beretning indberettes til undervisningsministeriet

•

et rigtig fint resultat på bundlinjen

9.

Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant i forældrekredsen
•

Rune Brorson modtager ikke genvalg

Til forældrekredsen vælges Henriette Bjørn Hoffmann
Suppleant for forældrekredsen Pernille Michaelsen

10.

Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant i skolekredsen
•

•

Bjarne Nielsen modtager ikke genvalg

Til skolekreds valget, der er desværre ingen der ønsker valg, bestyrelsen vender
tilbage. Bestyrelsen kontakter friskoleforeningen for at finde ud af hvad de
efterfølgende skal gøre ved dette.

•

Suppleant for skolekredsen: Mette Hansen

11.

Tilmelding til arbejdsudvalg ved bestyrelsen
Kim Bugge Ørndrup
•

folk udefra kan melde sig til

•

2 årlige arbejdsdage hvor man er med til at arrangerer

•

PR - og sponsorudvalg

Kender vi nogen der kunne være interesseret i ovenstående så henvend jer til bestyrelsen

12.

Status på nyt børnehus ved bestyrelsen ved Kasper Høgh
•

Kasper viser tegninger af det nye Børnehus

•

Fortæller at vejen her til har været lang med mange møder , beslutninger der
skal tages og tilladelser der skal godkendes

•

Der er lang vej endnu, men forhåbentligt kan det første spadestik snart tages
.

13.

Indkomne forslag
•

14.

der er ikke nogen indkomne forslag

Eventuelt

