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Mødedato:  02. juni 2022              Mødetid: 18.30-20.00               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, Stefan Kær, Rasmus 

B. Christensen, Henriette Hoffmann, Hanne Uhrenholt og 
Anne-Mette Thorsager 

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

● Personalerepræsentanter: Karina M. Nielsen og Nanna 
Buskov 

● Forældrerådsformand: Mikkel Justesen 

Afbud:    

 
●  
●  

Bestyrelse:  
Ledelse:   
Personalerepræsentanter: Britta Grønhøj, Søren Holm & 
Pernille Nedertorp  
Forældrerådsformand  

Dagsorden (estimeret tidsforbrug pr. punkt)        
 

 

1. Velkommen herunder orientering om bestyrelseskonstituering, 
udvalgsposter og fokusområde v. formand 

o Bestyrelsen har konstitueret sig: 

Formand – Hanne 

Næstformand – Anne-Mette 

Referent – Anne-Mette 

Økonomiudvalg – Hanne og Kim 

SU – Hanne og Henriette 

Bestyrelsesrepræsentant i bhv’s forældreråd – Henriette 

Bygningsudvalg – Rasmus, Stefan og Kasper (samt repræsentanter 

udenfor bestyrelsen) 

Styregruppe for Børnehusbyggeri – Kasper og Kim 

Helhedsplan – Kim (samt repræsentanter udenfor bestyrelsen) 

Sponsorudvalg – Hanne, Anne-Mette og Kasper 

Busruteudvalg - Rasmus  

Bjerregrav United - Rasmus 

Juniorklub – Anne-Mette 

o Fokuspunkter i 2022/2023: 

Børnehuset – herunder byggeri og promovering 

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

o Budgetopfølgning gennemgået.  
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o Dagsstrukturen er ændret efter sommerferien. BF 

præsenterer ændringerne. Målet er bl.a. at få spredt afbrækkene i løbet 

af dagen. Spisningen ligger lidt senere på dagen, og der er samme tid til 

start og slut (8.00-14.30) 

o 187 børn efter sommerferien.  

o Hele skolen havde afslutning for en medarbejder i går.  

Det var en rigtig fin afslutning, hvor vi fik en flot gave af medarbejderen 

– en lækker turvogn. Medarbejderen er altid velkommen på skolen.  

o Ny medarbejder har i dag været på besøg, og var også med til møde 

med kommende 0. klasses forældre den anden aften. Det bliver rigtig 

godt. 

o Madpakkehuset i Børnehaven er i dag blevet revet ned, desværre. Men 

det var nødvendigt. 

 

3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (10 min) 
o 37 børn indtil skolestart. Pr. 1 august starter vi med 26-27 børn.  

o Pr. august starter vi op med at arbejde ud fra årsnorm, således at 

personalets timer/beskæftigelsesgrad bliver lagt ind i en årsnorm, hvor 

aftenmøder, arrangementer m.v. er lagt ind. Dette betyder, at der 

fremadrettet ikke skal afvikles så mange afspadseringstimer, hvor vi 

skal undvære en medarbejder. 

o Vi har haft tilsyn og vi har fået en god tilbagemelding.  

Vi bliver scoret efter en 4-trinsskala, og vi ligger i god og høj kvalitet 

(bedste og næstbedste trin). Der var stor ros.  

Der var ingen udviklingspunkter til os, men i stedet input til 

videreudvikling af områder, som vi allerede er i gang med eller allerede 

gør.  

o Det er en udfordring, at nogle forældre er begyndt, at afhente deres 

børn sent, således at personalet ikke kan lukke til planlagt tid. 
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4. Orientering fra personalerepræsentanter og børnehavens 
forældreråd (15 min) 
 
Indskolingen  

o Vi har lige været på lejrtur til Over Koen. Vi havde forberedt børnene 

meget hjemmefra bl.a. med billedmateriale. Vi havde en helt fantastisk 

tur.  

o Vi er optaget af de kommende 0. Klasses elever, som pt er mere på 

besøg. 

o Vi har afholdt samtaler. Det er altid dejligt at se forældrene her.  

 

Udskolingen  

o Vi øver og øver til prøverne.  

Eleverne har gået rigtig meget op i det, og særligt madkundskabsprøven 

har de gået meget op i.  

 

Sfo 

o Vi har det rigtig godt og der er god energi.  

Pt. Arbejder vi i små stationer - krea, zumba m.v. Det er skønt at vi har 

alle faste medarbejdere retur. Det giver en god stabilitet.  

o Mandag har vi bolddage og om fredagen er vi mere på tværs. Der er 

tanker omkring øget samarbejde med juniorklubben - evt. zumbadage. 

 

Bhv.  

o Vi har været til Søndersøløb.  

o Vi har haft afslutning med spis-sammen-aftener.  

Spadebasserne tog spis-sammen ud af huset, hvor vi lavede bålmad. 

Det var hyggeligt.  

o Vi arbejder fortsat med vores projekt – ”Vild med vand”.  

Vi er rigtig glade for shelterpladsen, og det giver gode muligheder for 

bedre at kigge på vandet - som går i god tråd med vores projekt. 

o De nye gruppeinddelinger er på plads. 

Britta og Morten - Førskolebørn/Spilopper. 
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Sonja og Maja - Spirrevipper. 

Ann og Nanna - Spradebasser.  

o Vi har fået to landskildpadder i Børnehaven. Vores pedel har bygget en 

rigtig fin ”bolig” til dem. De kan ses på Børnehavens legeplads. 

o Efter sommerferien, skal de to store grupper på koloni. Vi håber, at 

børnene kommer retur og fortæller om kolonien til de mindre børn, 

således at de klædes lidt på til, når det bliver deres tur til at prøve en 

koloni.   

 

Forældreråd bhv  
o Super godt med spis-sammen og der har været rigtig flot tilslutning. 
o Bedsteforældredag med over 200 tilmeldte.  
o Vi har planlagt et grill-arrangement i Frugtlunden her i juni måned. 
o Forældrerådet ønsker hjælp til PR. De har lavet en video, men ikke fået 

respons herpå. De har planer om at gå til Hærvejsmarch, hvor de vil 
gøre opmærksomme på sig selv og vores Børnehus. De tager t-shirts og 
beach-flag m.v. med derind. 

o Forældrerådsmedlem er trådt ud af forældrerådet og suppleant er trådt 
ind i dennes sted. 

 
 

5. Drøftelse af arrangementer for skoleår 2022/23 for skole og børnehus (20 
min) 
Hvilke behov og ønsker har lærerne, pædagogerne og forældre? 

o Arrangementskalender er gennemgået.  
Forårsfesten er nedlagt. 
Cykelsponsorløb, adventsfest, skolefester, arbejdsdage i kommende 
skoleår.  
Evt. indvielse af shelterområde.  

o Der har været snakket med Bjerregrav United om en fælles Høstfest i 

2023.  

 

 Hvordan skal cykelsponsorløb den 2. september afvikles? 

o Der har været møde med de tidligere arrangører, og de vil gerne hjælpe 

os med afvikling igen i år. Der er lavet aftale med 4 nye forældre, at de 

er med i opgaven i år, således at de kan blive klædt på til at tage over til 
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næste gang. 

o Bestyrelsesrepræsentanter i alle udvalg i forbindelse med 

cykelsponsorløbet.  

Tombola - HU 

Cykelløb - HH og KH 

Forplejning - A-M og SK 

 
7. Vedtage mødekalender for skoleåret 2022/23 herunder arbejdsdage, 

bestyrelsesmøder, generalforsamling samt møde med forældreråd/udvalg 
(10 min) 

o Mødekalender godkendt. 
 

 
8. Orientering om børnehusbyggeri v. styregruppe (5 min) 

o Der kommer snarest en kontrakt på Totalentreprisen, som vi skal have 

underskrevet. KH følger op herpå. 

o Der har været artikler i Ugeavisen omkring vores kommende byggeri 

samt omkring vores nye shelterplads.  

 
9. Eventuelt (5 min) 

 


