
ORDINÆR BESTYRELSESMØDE  

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

 

 

Mødedato: d. 24. februar 2022   Mødetid: 19:00-21:00 Mødested: 8. klasse 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, forældrerådsrepræsentant og personalerepræsentanter 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Modtagere af referat: Mødedeltagere og offentliggørelse 

 

Deltagende:  

● Bestyrelse: Hanne Uhrenholt, Stefan Kær, Henriette 

Hoffmann, Kasper Høgh, Rasmus B. Christensen, Kim 

Ørndrup og Anne-Mette Thorsager 

● Ledelse: Berit F. Lynderup og Vickie Visbech 

● Forældrerådsrep.: 

● Personalerep.: Pernille Nedertorp, Søren Holm, Karina M. 

Nielsen og Nanna D. Buskov 

 

Referent: Anne-Mette Thorsager 

Afbud:  

● Bestyrelse:  

● Ledelse: Elsebeth H. Andersen 

● Forældrerådsrep.: Mikkel Justesen 

● Personalerep.: Britta Grønhøj 

 
Dagsorden 

 
1. Velkommen v. bestyrelsesformand 

Grundet Corona er det længe siden, vi har haft et fysisk møde.  
 

2. Orientering fra friskole ved skoleleder herunder budgetopfølgning v. skoleleder (10min) 
Vi har igen nærmest udsolgt på pladser i skoledelen.  
Vi skulle have afsluttet regnskab 21, men det blev udsat grundet Corona.  
Vi har fået 5 nye elever siden juleferien. 
Corona har udfordret os meget, da vi har været hårdt ramt. Der har været krav om stor 
omstillingsparathed.  
Vi har fået nye vikarer ind.  
Skoleleder lavede budgetopfølgning på mødet.  
Skoleleder og viceskoleleder kigger lige så stille ind i næste skoleår.  
Stormen tog vores flagstang. Vi får en ny, som bliver flyttet ud til vejen.  
PPL i Viborg Kommune nedlægges pr. 1. marts til fordel for, at de nu deles ud i forskellige 
afdelinger. Formålet er at kunne arbejde mere på tværs.  
Vi har haft en god pædagogisk eftermiddag, hvor vi har drøftet, hvor vi gerne vil hen ad i 
forhold til, hvor børn er i dag. Børn er udfordret på udholdenhed og på områder, hvor de 
selv skal lægge lidt arbejde idet. Vi skal tænke videre heri på vores kommende 
ledelsesstrategidag.  
 

3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (10 min) 
Punktet udgår, da der er afbud fra afdelingsleder. 
 

4. Orientering fra personalerepræsentanter (20 min)   
Børnehuset fortæller om et særligt projekt:  
I børnehaven vil vi gerne have fokus på bier i 2023. Vi vil gerne være en biavler-institution. 
Det vil give børnene en indsigt i biodiversitet, økosystem m.m.  
To personaler starter om lidt på biavlerkursus.  
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Der er flere muligheder for at få økonomisk støtte til projektet bl.a. fra 
friluftsrådet, hvis vi afholder emneuger på tværs med skolen, 

samarbejder med andre institutioner, dagplejere m.v.  
Det vil være et projekt, som kommer til at løbe hele tiden i børnehaven. Der vil for børnene 
være både noget teoretisk og noget praktisk læring i det.  
Vi vil kunne få det grønne bæredygtige flag samtidig med, at vi har det grønne flag. 
Projektet giver god mening i tråd med skolen også.  
 
Repræsentanter fra Børnehuset og bestyrelsens repræsentant i børnehavens forældreråd 
har været til kontrakteringsmøde i Viborg – omhandlende kort præsentation og info i 
forhold til fremtidige tilsyn.  
Det er en udfordring, at tilsynet bliver bygget på KVALid, som de private desværre ikke har 
adgang til.  
Modellen er tænkt for at ensrette tilsynstilgangen.  
Vi oplever desværre stor forskel på vilkår for de private og de kommunale. Dog er tilsynet 
fortsat med baggrund i de styrkede læreplaner.  
Fokus vil være læring, børnefællesskaber og dannelse. 
 
Vi har pt. 35 børn i børnehaven. 
Vi har fået medarbejder tilbage til børnehaven, efter hun har været udlånt til sfo’en.  
Der er fastelavnsfest i morgen, hvor forældre og bedsteforældre er inviteret. 
Vi afholder inden længe spis-sammen-aftener, som tidligere er blevet aflyst.  
Der er inden længe forældremøde.  
 
Indskolingens personale fortæller om udvalgte planer for året: 
Vi har fortsat stor fokus på faglighed.  
Vi arbejder en del med fordybelse og længere forløb. 
Der har været emne om Snøvsen og tænder i 1. klasse. 
Understøttende matematikprojekt i 2. klasse. De har arbejdet med statistikker, lavet data 
og sorteret. 
Vi arbejder med tolerance for hinanden og vores forskelligheder.  
Mange klasser i indskolingen har Læseraketten.  
Fællesskab er vigtigt for os, og børnene skal være trygge. Vi holder klassemøder for at 
skabe rum for at snakke om, hvad der kan blive bedre og hvor børnene har indflydelse. 
Ligeledes har vi igen bevægelse m.v. på tværs. 
Vi skal inden længe have emne omkring trolde på tværs i indskolingen. Vi glæder os til at 
kunne lave noget mere på tværs. 
Vi bruger meget tid på at tage godt imod nye børn, som muligvis har nogle dårlige 
erfaringer med sig. Det er vigtigt for os, at børnene og familierne får en god start og 
oplever skoleskiftet positivt.  
Inden længe har vi morgensamlinger igen - fra på mandag. Mange af børnene i 
indskolingen har jo ikke rigtig været en del af vores kultur med morgensamling, så det skal 
vi til at øve. Vi kommer til at have fokus på, at børnene skal have medansvar i 
morgensamlingerne resten af skoleåret.   
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5. Godkendelse af ferieplan og timefordelingsplan for skoleår 
2022/2023 (10 min) 

Viceskoleleder præsenterer. Vi lægger os op ad kommunens ferieplan. 
Vi tilføjer i vores forretningsorden, at vi fremadrettet følger kommunens ferieplan. Hvis der 
bliver behov for afvigelser, skal det drøftes i bestyrelsen. 
Ferieplan 2022/2023 godkendt. 
 
Viceskoleleder præsenterede timefordelingsplanen sammenholdt med UVM´s 
anbefalinger.  
Timefordelingsplanen for skoleår 2022/2023 er godkendt. 

 
6. Vedtage/revidere principper og politikker (10 min) 

Principper for PC´er i undervisningen (ordblinde børn skal fremover benytte egen pc fra 4. 
klasse) 
Tidligere har vi kunnet søge IT-rygsæk til børn, der er ordblinde. Der er kommet nye 
procedurer, hvor det ikke er en selvfølge, at børnene får hjælpemidlerne.  
På baggrund af dette har vi tilføjet et afsnit herom i vores ”principper for PC’er i 
undervisningen”. Principperne sendes ud til forældregruppen inden længe.   

 
Kaffepause 
 
7. Busrute – drøftelse, hvornår er der grundlag for minibus til Løvel området? (15 min) 

Som tingene er pt., er vi så privilegerede, at vi har fuld skole, og derfor ikke kan optage 
flere elever. 
Derfor har bestyrelsen besluttet, at der ikke er grundlag for udvidelse med en busrute til 
Løvelområdet m.m. pt.  
Skulle der være nogle, der ønsker buskørsel i Løvel- og Skalsområdet, vil bestyrelsen drøfte 
dette på ny. 
Busruten har fået tilføjet Hvamområdet – en udvidelse på 10 minutter. Dette trådte i kraft 
pr. 1. februar. Der kommer en af de næste dage spørgeskema ud i forhold til behov for bus 
på den udvidede rute.  
 

8. Fokusområde - Børnehusbyggeri ved styregruppen (15 min) 
Inhabil bestyrelsesmedlem forlod mødet under dette punkt.  
Vi har fået tilbud fra tre forskellige virksomheder.  
Tilbuddene er drøftet og behandlet. Ingeniørrådgiverne har kigget tilbuddene igennem, og 
har godkendt det fremsendte, samt anerkendt to gode tilbud.  
To tilbud ligger tæt op ad hinanden.  
Lokale samarbejdspartnere er vægtet højt sammenholdt med pris og tidsplan samt 
rådgivning fra ingeniørrådgiverne.  
Brorson Byg bliver tilbudt entreprisen med forbehold for en acceptabel tidshorisont. 
 

9. Eventuelt (5 min) 
 

Mødeplan 
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• 7. marts: Arbejdsmøde med skoleledelse 

• 21. april: Generalforsamling 2021 

 


