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Ordinær bestyrelsesmøde 
 
 

Mødedato: 25. august 2021 Mødetid: 19:00-21.00 Mødested: 8. klasse 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, personalerepræsentanter og forældrerådsformand 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Modtagere af referat: Mødedeltagere samt offentliggøres på hjemmesiden 

Referent: Anne-Mette Bak Thorsager 

Deltagende: 

● Bestyrelse: Hanne Uhrenholt, Rasmus B. 
Christensen, Kasper Høgh, Stefan Kær, Kim 
Ørndrup, Henriette Hoffmann og  

Anne-Mette Thorsager 

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

● Personalerepræsentanter: Karina Mølgaard 
Nielsen, Pernille Nedertorp og Britta Nielsen 

● Forældrerådsformand: Stefan Kær 

 

Afbud: 

● 

● 

● 

 

 
 

Bestyrelse: 
Ledelse: 
Personalerepræsentanter: : Nanna Dalby 
Buskov og Søren Holm  

 

 

Dagsorden (estimeret tidsforbrug pr. punkt) 

  

 

1. Velkommen til 1. ordinær bestyrelsesmøde efter ekstra generalforsamlingen (5 min) 

Alle omkring bordet præsenterer sig. 

 

2. Orientering fra Friskole herunder budgetopfølgning v. skoleleder (15 min) 

Vi er startet godt op på det nye skoleår. Vi har et par sygemeldinger, men de starter roligt op igen i løbet 
af de kommende uger. 

Vi har to nye setup i forbindelse med kompetencecentret og AKT. 

I kompetencecentret vil der være kursus, som børnene starter op på i næste uge. Formålet er at skabe 
fælleskab om at lære. I forhold til vores AKT, starter vi op med samtalegrupper og aktivitetsgrupper, for 
også at styrke et fællesskab. 

Vores pedel er på kursus for at tage buskørekort. Bussen bliver brugt meget, da der jo igen er åbnet op for 
forskellige muligheder, så det bliver godt, når han får buskørekortet. Vores pedel skal være på kursus i 6 
uger. Vi mangler ham, mens han er væk, men har fundet hjælp til bl.a. græsslåning m.v. 

Budgettet ser pt. rigtig fint ud.  

Overordnet gik de første to uger i skoleåret med en begejstring for, at vi igen må noget mere og kan være 
sammen på tværs. Effekten er aftaget og det bliver stille og roligt dagligdag igen.  

Vi ser igen forældre til morgensamling, hvilket vi har savnet. Hele skolen er igen samlet til fælles 
morgensamling. Det er dejligt.  

 

3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (5 min) 

Vi er lidt ramt af sygdom, og mangler derfor to personaler pt. Den ene medarbejder kommer retur i næste 
uge, og den anden medarbejder er retur om 4-5 uger. Vi har dog ikke så mange børn som før 
sommerferien, så det går an.  

Afdelingsleder er med i 0. klasse som en ekstra hånd de første 4. uger. Det giver en indsigt og forståelse, 
som vi kan drage nytte af nede i børnehaven. Her kan vi se, hvorfor det er vigtigt, at vi det sidste år i 
børnenes børnehavetid arbejder med de ting, vi gør. Det giver god mening i forhold til den røde tråd 
mellem skole og børnehave. Fremadrettet kunne det give god mening af førskole-personalet skiftes, 
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således at alle får den indsigt og forståelse. 

Vi har afholdt første forældrerådsmøde i børnehaven efter sommerferien. Vi fik lavet årshjulet. Vi har for 
første gang lagt vores møder i forhold til bestyrelsens, således at vi afholder møde lige inden bestyrelsen, 
og derfor ikke skal have møderne fordelt ud på flere aftener end nødvendigt.  

Vores belægning er på 25 børn pr. 1/9-2021. Det er en udfordring, at der ikke er flere børn, men der er 
noget arbejde i gang i forhold til dette. 

Vi har en god stemning i børnehuset. Vi oplever også en glæde blandt børnene over, at de igen må være 
sammen på kryds og tværs.  

Vi skal i gang med nogle planlagte projekter lige straks.  

 

4. Mellemtrinets personale præsenterer deres mål og planer for skoleåret (15 min) 

Vi er kommet godt i gang, men det er lidt anderledes, fordi vi det seneste halvandet år har haft mange 
restriktioner. Vi føler muligvis, at vi skal have indhentet noget, fordi vi har været underlagt mange 
begrænsninger og restriktioner. 

Vi har planlagt en masse ting, og hvis vi kigger på mellemtrinnets kalender, er der ikke mange uger, som 
er helt normale skemauger. Det kan noget fedt og noget godt, men vi kan også godt se, at vi har booket 
kalenderen hårdt op. Det kan være, at vi reviderer lidt i det.  

Vi har fået en ny kollega i teamet. Det er rigtig godt, og vi føler nærmest, at hun har været her altid.  

Vi har to fokuspunkter. Det er henholdsvis trivsel og faglighed. Herforuden er der nogle børn med nogle 
udfordringer og som har det svært, hvilket vi er opmærksomme på. Det drejer sig både om corona og om 
deres alder, og det der følger med at blive ældre. Vi drager selvfølgelig ekstra omsorg herfor. 

Vi forsøger at lave meget på tværs af klasserne. 

Vi er startet roligt op fagligt. Børnene er trætte. Selvfølgelig grundet sommerferien, men også fordi de i 
lang tid har været vant til kun at være i skole indtil kl 13.00. Vi begynder efterhånden at speede lidt op. 

 

5. Orientering om byggeprocessen ved styregruppe (5 min) 

Vi har fået byggetilladelse, så nu kender vi til alle regler og krav. 

Projektbeskrivelsen påbegyndes nu, hvor der skal tages beslutning om bl.a. materialeliste m.m.  

Planen er at dette skal være klar pr. 1. oktober, således at vi kan påbegynde indhentning af tilbud ud fra 
udbudsmaterialet.  

Kaffepause 

6. Revision af principper og politikker (se link til hjemmeside for gældende versioner) (30 min) 

• Principper for indskrivning og optagelse (version 2019) 

Versionen opdateres til 2021. 

• Politik for udlejning af skolens lokaler (version 2018) 

Versionen opdateres til 2021. 

• Principper for skolepenge (version ikke oplyst) 

Versionen opdateres til 2021. 

• Sponsorpolitik (version 2019) 

Politikken skal revideres. Bestyrelsen arbejder videre hermed på et arbejdsmøde.  

• Forretningsorden for børnehavens forældreråd (version 2018) 

Den skal opdateres. Det gør forældrerådet på næste forældrerådsmøde.  

Forretningsordenen er ikke et princip, men et redskab til forældrerådet i børnehaven og 
afdelingsleder i forhold til arbejdsfordelingen og procedurer.  

Forretningsordenen skal ikke ligge på hjemmesiden.  

• Principper for børnehavebetaling (version 2019) 

Versionen opdateres til 2021. 

• Principper for pc’er i undervisningen (version 2020) 

Det fungerer godt. Versionen bliver ikke opdateret, da det først er i 2022 principperne, skal 
drøftes. 
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7. Drøftelse ”fællesskab mellem forældre” - Hvordan tager vi imod nye forældre og 

genopbygger fællesskabsfølelsen mellem forældre (30 min) 

Vi har under Corona oplevet det, ikke at have forældrene tæt på, da skolen har været 

lukket ned for forældrene. Det har været svært. 

Alle klasser og skolen generelt har brug for et godt fællesskab både i blandt børn og 

forældre. Der er i år prioriteret, at klasselæreren kan deltage ved nogle 

klassearrangementer.  

Vi skal have fokus på, hvorledes vi integrerer nye familier, samt hvorledes vi får styrket 

fælleskabet i forbindelse med arrangementer som f.eks. arbejdsdage.  

Der er nogle forskellige tanker i gang – muligvis kunne man lave nogle ”højskole 

aftener” el. lign.  

Nye forældre skal føle sig godt taget imod og hjulpet godt på vej.  

Når man starter her på Bjerregrav Friskole og Børnehus forpligter man sig til vores 

værdigrundlag, hvoraf Fællesskab er en stor del. Drøftelse af forskellige modeller – 

mentoropgave, forældrerådet byder velkommen, klasselæreren finder mentorfamilie i 

klassen, bordkort ved forældremøde, således at man ikke sætter sig ved dem, man 

plejer.  

Emnet drøftes videre på temaaftenen med alle forældreråd d. 21. september.  

8. Eventuelt (5 min) 
 
 

Kommende planlagte møder: 

• 21/9 Temaaften med forældrerødder (AMT & HB: tovholder) 

• 6/10 Ordinær bestyrelsesmøde 

• 14/10 Temadag med bestyrelse, personale, ledelse og børnehavens forældreråd 
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