
 

 

 

 

Bjerregrav 2022 

Kære nye forældre på Bjerregrav Friskole, 

Velkommen.  

Vi er rigtig glade for, at I har besluttet at lade jeres barn være elev hos os.  

Vi er selvejende, dvs. det er forældrekredsen, der har det overordnet ansvar for, at skolen er så god som 
børnene har fortjent. Vi har ansat et rigtig dygtig personale og ledelse, der har ansvar for driften. Det er 
derfor dem I samarbejder med i daglig dagen. 

Det forpligtende fællesskab, vi forventer at I forældre er aktive omkring friskolen, respektere vores 
principper og bakker personalet op i det store og det små.  

Til gengæld har vi ambitioner om at give jeres barn en skolegang, der til fulde står mål vores værdigrundlag 
”Indsigt, Udsyn og Fællesskab” og naturligvis hvad der almindeligvis måtte kræves af lovgivningen. 

For at hjælpe nye familier i 2.- 9. klasse godt i gang med fællesskabet har vi en mentorordning, hvor en 
forældre i klassen vil hjælpe og støtte jer den første tid. 

 

Udover vedlagte materiale kan I orienterer jer om vores principper på hjemmesiden.  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Bestyrelsesformand 

  



Version 08/2022  side 2 
 

 

Hvem er bestyrelsen? 
Vi er 7 forældrevalgte medlemmer, hvor af de 5 pladser er valgt fra forældregruppen og de 2 

pladser er valgt fra skolekredsen eller forældregruppen. Herforuden har vi 2 valgte suppleanter, 

der træder til, hvis et bestyrelsesmedlem, træder ud før valgperioden er ovre. 

Valg til bestyrelsen foregår årligt på den ordinære Generalforsamling i april. Som udgangspunkt 

sidder man i bestyrelsen i 3 år. 

Skolebestyrelsen har ansat et ledelsesteam til, at varetage den daglige drift, og den pædagogiske 

og personalemæssige ledelse. Skolebestyrelsen udformer og godkender i tæt samarbejde med 

ledelsen de overordnede rammer for skolen og Børnehuset. Vi godkender regnskabet og har det 

overordnede ansvar for Bjerregrav friskole og Børnehus.  

Bestyrelsens arbejdsopgaver spænder bredt. Det kan være alt fra ansættelse af både ledelse, 

lærere og pædagoger. Undersøge større investeringer, deltage i møder og tilsyn, være 

repræsenteret i Børnehuset, undersøge muligheder for hjemmeside og opstart heraf m.m. 

Derudover har vi en række faste udvalg som økonomiudvalg, bygningsudvalg, PR- og 

sponsorudvalg m.fl.  

Bestyrelsen indbyder altid til et tæt samarbejde med hele forældregruppen, og modtager gerne 

idéer og ønsker til udvikling af vores fælles skole og børnehus.   

Arrangementer og fordelingen heraf i løbet af skoleåret 
Formålet med denne struktur er, at der allerede inden planlægningen går i gang, er en større 

forældregruppe, som står parat til at være hjælpere, så de ikke skal ud og findes blandt hele 

forældregruppen. Klasserne har det fælles ansvar for den tildelte aktivitet, og vi håber på at det 

også ses som en positiv fællesopgave i de enkelte klasser.  

Arbejdsdage 
Der er årligt 2 obligatoriske arbejdsdage på skolen, hvor vi forventer alle familier er repræsenteret. 

Den første arbejdsdag ligger fast fredag i uge 40, og den anden ligger en lørdag i løbet af foråret. 

Denne kan ikke ligge fast, da der skal tages hensyn til alle helligdagene i løbet af foråret. 

Arbejdsdagen i foråret er i samarbejde med børnehaven.  

Det er vigtigt, at vi alle frivilligt bakker op om de to arbejdsdage. Vi har et fælles ansvar for, at 

holde skolen og Børnehuset ”up to date” samt sørge for, at det er et rart sted at være. Der bliver 

lavet et stort stykke arbejde på arbejdsdagene, således at vores udgifter på vedligeholdelse kan 

holdes nede og vi kan bruge penge på sjovere ting. Samtidig er det nogle hyggelige dage, hvor 

børn og voksne hygger, leger og får lavet en masse ting i fællesskab. Voksne får snakket med 

nogle, de vanligt ikke snakker med, og børnene ser, at vi er fælles om ansvaret og at vi har lyst til 

at investere tid og arbejdskraft i deres skole, sfo og børnehave.  

Det er ikke kun forældre med håndværkerbaggrund, der kan bidrage til arbejdsdage – alle 

kompetencer kan bruges.  

Det vil være forskelligt, hvordan strukturen og planlægningen af arbejdsdagene er bygget op, men 

der vil altid forinden arbejdsdagene være planlagt og defineret arbejdsopgaver, som er til at gå til. 

Endvidere giver arbejdsdagene også mulighed for at få gjort hovedrent og shinet op i 

klasselokalerne.  
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Forældreudvalg i klasserne på Bjerregrav Friskole 
Skolen ønsker et tæt samarbejde med forældrekredsen, og klassens forældreudvalg fungerer som 

en vigtig brik i samarbejdet mellem forældrene, skolen og skolebestyrelsen. 

Formålet med forældreudvalgene er at styrke det sociale netværk forældrene imellem - til gavn for 

børnene, samt at forældrene får medansvar og indflydelse på forældremøderne i klassen. 

I hver klasse er der oprettet et forældreudvalg, som består af 4 forældre. Der er valg hvert år på 

det første forældremøde (august/september), og man sidder som regel i en 2 års periode. Det er 

dog anderledes for forældreudvalget i 0. klasse. Her sidder de 2 forældre i 1 år og de 2 forældre i 2 

år. Dette for at ikke alle i forældreudvalget udskiftes af en gang. På denne måde vil der være et 

skift på 2 forældre årligt.  

Opgaver for forældreudvalg  

⎯ At planlægge og afholde sociale arrangementer for klassen. 

⎯ At planlægge, i samarbejde med klasselæreren, indhold til forældremøder samt 

udarbejdelse af dagsorden til møderne. 

⎯ At tage ansvar for klassekassen – hvis ikke klassen har valgt en kassér. 

⎯ At følge op på klassens grønne område og pasningen heraf. 

⎯ At tage ansvar for nye forældre integreres i fællesskabet. 

 

På hjemmesiden kan du bl.a. læse om principperne for klassekassen.  


