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Ordinær bestyrelsesmøde  

  

  

Mødedato:  8. november 2021     Mødetid: 19:00-21.00     Mødested: Personalerum, skole 
Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, personalerepræsentanter, forældrerådsformand fra børnehave og 

repræsentanter fra elevrådet (punkt 1-5) 
Mødeindkalder: Bestyrelse  
Modtagere af referat: Mødedeltagere samt offentliggøres på hjemmesiden  
Referent: Anne-Mette Bak Thorsager  

Deltagende:   
● Bestyrelse: Hanne Uhrenholt, Kasper Høgh, Kim Ørndrup, 

Stefan Kær, Rasmus Christensen, Henriette Hoffmann og 
Anne-Mette Thorsager  

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

● Personalerepræsentanter: Karina M. Nielsen, Søren Holm, 
Pernille Nedertorp, Nanna B. Dalby og Britta Grønhøj 

● Forældrerådsformand: Mikkel Justesen  
● Elevrådsrepræsentanter:  Emma Lund og Gustav M. Nielsen 

Afbud:  

●  
●  
●  
●  

Bestyrelse:   
Ledelse:   
Personalerepræsentanter  
Forældrerådsformand  

Dagsorden (estimeret tidsforbrug pr. punkt)        
 

 

1. Velkommen til bestyrelsesmøde og særlig velkommen til repræsentanter elevrådet og ny 

formand fra forældrerådet i børnehaven (5 min) 

Velkommen særligt til elevrådet. Det er fantastisk at I vil være med. Vi har arbejdet med denne 

løsning i flere år, men det har ikke altid kunnet lykkedes grundet corona, at elevrådet ikke har 

været dannet m.m.  

Tanken med at invitere elevrådet er først og fremmest i tråd med demokratisk dannelse. 

Ligeledes får I mulighed for at kunne se, hvad vi laver, og hvad vi drøfter. I kan stille spørgsmål, og 

er velkomne til at få Jeres eget punkt på dagsordenen, således at I kan udfordre os lidt. 

Også et stort velkommen til ny formand for forældrerådet i børnehaven. 

 

2. Orientering fra Friskole herunder budgetopfølgning v. skoleleder (10 min) 

- Siden sidste ordinære møde er alle personaler tilbage igen. Det gør noget godt for os alle, og 

det er helt vildt dejligt. 

- Vi har de sidste uger haft Corona indenfor dørene. Vi håber, at vi er sluppet heldigt igennem 

det. 

- Der er kommet forslag til finanslovsændringer. Vi falder ikke i tilskud og koblingsprocenten er 

den samme, så det er positivt.  

- Vi har fået lavet trivselsundersøgelse. Vi er glade og stolte, og generelt trives vores elever 

fortsat -selv efter Corona nedlukningen. Vi skal have lidt mere fokus på feedback-kulturen. 

- Vi har afholdt skolernes motionsløb. Mange forældre var med. Det var en god dag. 

- Sing-a-long arrangement blev aflyst. Der var for få tilmeldte. Det var et nyt initiativ. Vi tænker 

videre i nye initiativer. 

- Budgettet ser rigtig fint ud.  

- Ledelsen har holdt et par ledelsesdage. Først med emnet pr-strategi, og sidst ledelsesstrategi. 

Dette arbejder vi videre med. Vi har også brugt tid på budget 2022.  

- Adventsfesten bliver igen i år aflyst. Vi bliver nødt til dette i forhold til Corona.  
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Der bliver lavet oplæg til klasselærerne og forældrerådene i forhold til at afholde 

klassearrangement i løbet af november og december som erstatning herfor. Gerne et 

udendørs arrangement. 

 

3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (10 min)   

- Vi mangler en medarbejder pt, men denne er tilbage lige straks igen. 

- Vi er pt igen klasseinddelt i sfo'en grundet vores mindre Coronaudbrud. Det er gået fint, og 

børnene har hurtigt fundet tilbage i denne opdeling.  

- Vi har også inddelt børnehaven i grupper igen. To grupper har været slået sammen, da den 

ene gruppe ikke var så stor. Der er fokus på relationer, når nu grupperne er opdelt igen. 

- 29 børn i børnehaven pr. 1/12. Der er indskrevet børn til hver måned frem til sommerferien. 

Dog er belægningen stadig lavere end ønsket. 

- SFO'en har fået bevilget 50.000 kr. til møbler. Der kommer en konsulent og hjælper med et 

udkast til indretning. Personalet har drøftet ønsker på p-møde.  

- Forældrerådet har sammen med børnehaven besluttet, at vi genindfører forældrekaffe om 

fredagen. Der er kaffe på kanden, så man kan tage en kop kaffe ved afhentning. 

  

4. Orientering fra personalerepræsentanter og formand fra børnehavens forældreråd 

 

Børnehave 

- Fokus på at få skabt gode rammer for børnene. Vi deler børnene op ved måltiderne og 

nogle faste hele dage. 

- Vi arbejder fortsat med vores projekt grønne spirer.  

Sidste udflugt er lige om lidt. Vi skal dufte til efteråret.  

- Juleværkstedet er fuldt i gang. Vi er i gang i god tid, så børnene har god tid til det og 

således, at vi kan hygge om det. 

- Vi skal arbejde med projekt jul - hvad er julen og hvorfor fejrer vi det? Hvorfor har vi de 

forskellige traditioner?  

Der skal hygges og bages pebernødder. 

Sfo 

- Vi er klasseopdelt igen og har hver vores grupper/voksne. Børnene er gode til at finde ind 

i grupperne. 

- Julegaver er også i fuld gang. Vi laver dem klassevis. Det giver også mulighed for hygge og 

fordybelse. 

Indskolingen 

- Vi er optaget af skole-hjem-samtaler, som vi afholder de nærmeste uger.  

- Teamet i 0. klasse har skullet finde ud af, hvorledes de effektuerede det at være 3 

personaler.  

- Lærerne skal vende sig til at komme rundt i alle klasser igen, og ikke kun være i egen 

klasse. Men det er dejligt, at det igen kan lade sig gøre. 

- Der bliver brugt noget krudt på helt lavpraktiske ting i hverdagen – børnene skal lære at 

gå til morgensamling, hvad vil det sige at lysene bliver tændt m.v.  

Mellemtrinnet 

- Vi har meget fokus på det at være mellemtrin igen efter Corona.  
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Lærerne er vant til at være dels klasselærer og at være et team. Det har ikke været muligt, 

at lave så meget med team i lang tid, så det vænner vi os til igen at kunne.  

- Vi kan nu igen arbejde mere i team, så der har været mere i team/på kryds og tværs end 

normalvis, hvor klasserne har lavet mere på tværs. 

- Det har naturligvis fyldt, at vi har sagt farvel til en kollega. Samtidig har vi sagt velkommen 

til ny kollega. Det er gået godt med opstarten, og hun er faldet rigtig godt til. 

Formand for forældreråd 

- Vi har valgt at udskyde spis-sammen-aften grundet nuværende Corona trussel. Det er i 

stedet flyttet til februar måned.  

- Vi beklager, at vi ikke kunne deltage på temadagen – forældrerådet var desværre ramt af 

sygdom. 

- Vi er i gang med at planlægge småarrangementer bl.a. julefrokosten i Børnehaven. 

 

5. Udskolingens personale orienterer om udvalgte emner, planer eller resultater (20 min) 

- Personalet i teamet har ikke været fuldtallige, og det har været hårdt for teamet og har givet 

en hård start. Vi har haft en rigtig god vikar, men det er ikke det samme, som når vi er det 

faste team. Vi er ved at være tilbage, og vi samler op.  

Ny kollega er faldet rigtig godt ind i teamet. 

- Der er en del udfordringer med nogle elever i forbindelse med f.eks. idræt. Elevere tager ikke 

idrætstøj med, vil ikke tage strømperne af, vil ikke gå i bad efter idræt m.m. Det udfordrer 

lærerne og gør ikke noget godt for faget. Faget er et eksamensfag. 

- Der kommer udlandsture, som også giver bekymringer i forhold til at overnatte ude for nogle 

elever. Det er en stor udfordring, og det tager mange ressourcer. 

- Vi har afholdt terminsprøver - 3 hele dage. Eleverne har klaret sig super godt, men det var 

hårdt for dem. Vi har valgt, her på stedet, at 7. klasse også er med til terminsprøver, således 

at de har prøvet det, inden de står til afgangsprøven. Det er en rigtig god øvelse, og det giver 

eleverne rigtig meget i forhold til at være godt rustet. 

Vi har også afholdt mundtlige terminsprøver i matematik og engelsk. Det er noget, vi også har 

valgt, at prioritere her. Det giver rigtig meget til både eleverne og lærerne, for eleverne bliver 

øvet i det, og lærerne lærer noget om eleverne.  

- Vi snakker meget karakterer med eleverne. Eleverne får karakterer i 8. og 9. klasse. 7. klasse 

får det for deres større opgaver. Vi snakker om, hvad man skal gøre for at få de forskellige 

karakterer, og hvad det betyder, samt feedback på hvorledes man kan hæve sit niveau.  

Vi kigger hele tiden på, om vi kan gøre det anderledes. Det at få karakterer er jo et pres i 

forhold til sammenligning med andre. Det kan være svært hvis elevernes karakterer ikke 

matcher deres selvforståelse og deres egne forventninger. Vi ligger meget vægt på 

forklaringen til karakteren, og ikke så meget vægt på selve karakteren.  

Elevrådet kan nikke genkendende hertil. Eleverne hører ikke altid forklaringen, hvis de ved, at 

der er nogle veninder, der får højere karakter.  Forældrerådsmedlem fortæller, at hun var 

spændt på, da hun begyndte at få karakterer. Hendes forventninger stemte overens med det 

faktiske. Elevrådsmedlem synes, at det er rart at få karakterer i 8. klasse, forinden de gælder i 

9. klasse, således at man får øje på, hvor man har mulighed for at arbejde sig bedre i de 

forskellige fag.  

Elevrådsmedlemmerne tager dette emne med tilbage til det samlede elevrådet og drøfter 

emnet videre her, samt snakker om, hvad de får ud af feedbacken på deres karakterer fra 

lærerne. 



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

Kaffepause 

 

6. Evaluering af temaaften med forældrerødderne (15 min) – punktet var udskudt fra sidste møde 

• Status på output som vi arbejder videre med på forsøgsbasis: Mentor ordning  

AMT har lavet udkast til mentorordning. Sender ud med referatet til deltagerne.  

Der er senest kommet ny i 1. kl og 8. kl. Vi trykprøver i disse klasser. AMT tager kontakt til 

forældrerødderne i de pågældende klasser, og sætter dem i gang med mentorordningen.  

 

• Hvad virkede godt ved teamaften og endnu bedre hvis…? 

Setup er rigtig fint. Fungerede rigtig godt med aktivitet, forinden vi gik i dialoggrupper. 

Samtaleark var konkrete og overskuelige at gå til.  

 

7. Børnehusbyggeri v. styregruppe (15 min) 

- Vi har modtaget tilbud fra flere firmaer i forbindelse med konsulentsupport. Det koster meget 

at få konsulenthjælp, men det er en nødvendighed.  

Vi har indhentet 3 tilbud og bestyrelsen har valgt, hvilket vi går med.  

- Vi er blevet rådgivet til at begynde at indhente tilbud på entreprisen efter jul. Det skulle være 

tidsnok. KØ følger op på, hvilken dato, vi forventer at skulle have tilbud indhentet fra 

byggevirksomhederne. Vi drøfter videre tidsplan på budgetseminar.   

 

8. Evaluering af filmhilsen fra bestyrelsen (10 min) – punktet var udskudt fra sidste møde 

- Filmen kan godt være kortere - max. 3 min. 

- Setup er smart. Det er samme informationer, der kommer rundt i alle klasser.  

Filmkvaliteten skal være bedre, både i lyd og billede. Bedre redigering og samme 

setup/baggrund.  

- Vi går med samme setup næste gang, men med ovenstående i fokus. 

 

9. Orientering fra diverse udvalg (10 min) – punktet var udskudt fra sidste møde 

• Bygningsudvalg – evaluering af sidste arbejdsdag 

Det var en rigtig god dag.  

Det var dejligt, at folk var sat på opgaver forinden. Det virkede godt, at byggeudvalget gik 

rundt og fulgte op på opgaverne i løbet af dagen.  

Det er udfordrende med børn, der var uden opsyn i salen og redskabsrummet. Der kan 

ske nogle meget uheldige ulykker. Det skal tænkes anderledes næste gang.  

 

• Andre udvalg, hvor relevant (Helhedsplansudvalg, PR-og sponsorudvalg, Busruteudvalg, 

Juniorklubudvalg, økonomiudvalg) 

Bjerregrav United - der er indkaldt til møde i januar. Det er længe siden, vi har kunnet 

mødes grundet Corona, så det giver god mening, at vi skal mødes.  

Helhedsudvalget - der mangler stadig skøde på enggrunden. Ledelsen følger op herpå. 

Broen er blevet etableret. 

PR- og sponsorudvalg - Foliekoncept hænger. AMT tager igen fat i dem. Vi mangler skilte 

og busreklamer.  

Fondssøgning - kan ikke påbegynde ansøgninger ved fonde til nyt Børnehuset, før vi har 

udbudsmateriale og priser.  
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Busruteudvalg - der er en udfordring i forhold til ruten og optag i alle områder. Der skal 

arbejdes videre hermed. 

Juniorklub – konto skal overdrages til anden. AMT følger op herpå. 

AMT har fået mail fra kommunen vedr. tilskud i 2022. AMT og skolesekretær arbejder 

videre hermed.  

Økonomiudvalg – der er arbejdet med refinansiering af kreditforeningslån.  

Udvalget mødes til kort møde forinden budgetseminaret. 

 

10. Eventuelt herunder eventuelle emner til de komne møder (på listen er: revision af 

sponsorpolitik) 

Revidering af sponsorpolitik sættes på dagsorden til budgetseminaret.  

Næste bestyrelsesmøde - det er et kort møde efterfulgt af julehygge. Vi får lidt at spise og har 

pakkespil. Derfor husk gave. 

  

  
Kommende planlagte møder: 
16/11 Budgetseminar med bestyrelse og skoleledelse (dagsorden ifølge forretningsorden) 

2/12 Ordinær bestyrelsesmøde (afsluttes med en lille julefrokost) 


