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Mødedato: d. 27. oktober 2022  Mødetid: 19:00-21:00 Mødested: SFO 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, forældrerådsrepræsentant og personalerepræsentanter 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Modtagere af referat: Mødedeltagere og offentliggørelse 

Referent: Anne-Mette Thorsager 

 

Deltagende:  

• Bestyrelse: Hanne Uhrenholt, Henriette Hoffmann, Kim 

Ørndrup, Rasmus Christensen, Stefan Kær og Anne-Mette 

Thorsager 

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

Andersen 

● Forældrerådsrep.: 

● Personalerep.: Britta Grønhøj og Pernille Nedertorp 

 

Afbud:  

● Bestyrelse: Kasper Høgh 

● Ledelse: 

● Forældrerådsrep.: Mikkel Justesen 

● Personalerep.: Karina M. Nielsen og Søren Holm. 

 
Dagsorden 

 
1. Velkommen v. bestyrelsesformand 

Vi har lidt mandefald i dag, men velkommen til jer der er her i dag. 
 

2. Orientering fra friskole ved skoleleder herunder budgetopfølgning og PR strategi v. 
skoleleder (15 min) 
Vi havde et fedt mud-race til skolernes motionsløb inden efterårsferien. Det var et rigtig 
godt arrangement.  
Særligt 9. klasses eleverne var fantastiske forbilleder gennem hele dagen med fed 
opvarmnings program og gejst. De var gode til at heppe på alle de øvrige klasser ude på 
ruten.  
 
Vi har desværre en del sygdom blandt personalerne - både årstidsbestemt og 
længerevarende sygdom. De længerevarende sygemeldinger er hverken arbejdsrelateret 
eller stressrelateret.  
Det er udfordrende at få enderne til at hænge sammen, og vi skal være opmærksomme på 
at passe på de personaler, som er her. Det er hårdt for både eleverne, personalerne og 
ledelsen.  

 Vi er udfordret på at finde vikarer.  
 Vi kommer til at arbejde mere projektorienteret og med fagdage frem til jul, for at få det 
 hele til at hænge sammen.  
 

Ledelsen har lavet ny PR-strategi – med særligt fokus Børnehuset.  
Vi har lavet nye Facebook- og Instagramprofiler, hvor Børnehuset og skolen har hver deres 
profil. 

  
 BF gennemgik budgettet.   
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3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (10 min) 

Vi har også langtidssygmeldinger i Børnehuset. Det er ligeledes hverken stress- eller 
arbejdsrelaterede sygemeldinger.  
Vi har justeret lidt til, således at dagene hænger sammen.  

  
 Vi har fået en praktikant fra Ukraine, som skal være her i 13 uger.  
  

Vi har været meget optaget af opgaver m.v. i forbindelse med det nye kommende 
Børnehus. 

  
 Vi har haft uanmeldt tilsyn. Vi afventer tilbagemelding herpå.  

 
Ved den mundtlige tilbagemelding fra planlagt tilsyn fik vi at vide, at vi var et godt tilbud 
med vurderingen ”Høj kvalitet” på flere områder. Der er dog ingen af de private 
institutioner, der har fået vurderingen "Høj kvalitet" i den skriftlige rapport.  
Baggrunden herfor er, at vi som privat institution, ikke har mulighed for adgang til "Kvalid”, 
som de kommunale institutioner, men alligevel bliver vi målt ud fra denne model. 
Det er et tilbagevendende problem, at vi, som privat institution, ikke har samme vilkår og 
tilbud som de kommunale tilbud.   

  
Vores legeplads er indskrænket grundet byggeriet, men børnehavebørnene trækker i 
stedet mere over på sfo'ens legeplads. Det fungerer godt. 

 
PR-strategien er søsat - det næstkommende er et opslag omkring mulighed for at komme 
på besøg, hvor man kan se vores uderum, snakke om vores kommende Børnehus og få en 
snak med afdelingsleder.  
 

4. Orientering fra personalerepræsentanter og forældreråd i børnehave (15 min) 

Børnehaven; 

Det er spændende at følge byggeriet, og der bliver snakket meget om maskinerne. 

Vi arbejder pt med læreplanstemaet - krop, sanser og bevægelse. Vi bruger naturen meget 

hertil, og har arbejdet med temaet på forskellige måder. Det har bl.a. været med ture i 

skoven, hvor vi har gået i bare fødder, har ligget på jorden og kigget op i træerne m.v.  

Så har vi haft emne omhandlende hygiejne. 

Trafik-uge med bl.a. skuespil med fokus på cykelhjelm. Vi har været på tur til Viborg med 

fokus på sikkerhed og trafik og har kigget på vejskilte. Herhjemme i børnehaven har vi 

arbejdet videre med de forskellige vejskilte og har haft cykelprøve. 

Børne-ol; fokus på grundbevægelser, aktiviteter, cykelløb, kartoffelløb, støvlekast m.v. 

Grupperne har løbende haft fokus på sanser og grundbevægelser, og har en dag hver i 

salen/hallen hver uge. 
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Garderobekørekort – vi har taget garderobekørekort, hvor vi har haft 

fokus på at arbejde med børnenes selvstændighed. 

I morgen fejrer vi Halloween – turen gå til Hvolris, hvor vi skal se, om vi kan finde heksen. 

 

SFO;  

Vi forsøger at skabe et frirum for børnene, hvor de ikke har for mange fastlagte aktiviteter. 

Vi har en ugentlig Krea-dag, samt ugentlige aktiviteter der er mere aktion præget - Skills, 

Icebear og Triatlon. Vi har også zumba som tilbud. 

Vi arbejder med temaer med fokus på årstiderne. Vi finder ting i naturen til kreative 

projekter. 

Vi er mere på kryds med børnehavebørnene, som nogle gange vil være sammen med sfo-

børnene og med i aktiviteterne.  

Vi er meget privilegeret, at vi har så store udenomsarealer. Børnene bruger hele området 

og laver selv små legerum. 

Fælles fredag med bhv - bål, affaldsdage m.v.  

Vi holder Halloween fest i morgen aften.  

 

Overbygningen;  

Pt. gør vi klar til terminsprøver for 7.-9. klasse i næste uge. Eleverne er nervøse, men virker 

tilfredse og trygge i det. De bliver trænet i formen, og det er klart en fordel for dem. 

 

Indskolingen;  

Vi har fået godt gang i udeskole - både i enkelte klasser, men også på tværs.  

I dag er indskolingen startet med papir-emneuger på tværs af klasserne. 

 

Mellemtrinnet;  

6. klasse har lige været i KBH, hvor vi havde en rigtig dejlig tur. Det var en stor succes.  

Vi har fokus på trivsel og rammesætning, og får hjulpet de elever, der har det særligt svært. 

På mellemtrinnet har vi fokus på almindelig skole – at komme, være i skole og få fri igen. 

Helt basic.  

Mud-race var et kæmpe hit, og børnene var meget glade for formen. Det var fedt, at vi 

brugte vores område - og at vi brugte det på en anderledes måde end det vanlige løb. 

Vi har haft grønt flag emne dage på tværs af hele skolen. Det var mega godt. Vi har fået så 

mange materialer fra forældre. Dagene fungerede rigtig godt med gruppeinddelinger på 

tværs af klasser og personaler, og vi fik lavet nogle fede ting.  

Feedback-modellen/karakterer er søsat. Der er blevet taget godt imod det.  
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Forældrerådet i børnehaven; 

Vi har planlagt spis-sammen- aften.  

Forældrerådet har konstitueret sig efter valget i september. Der var fin opbakning til at 

stille op til forældrerådet.  

 

5. Evaluering af cykelsponsorløb (10 min) 

Det var en succes. Der var god stemning og opbakning.  

Der er et ønske om afskærmning midt på vejen i forhold til kørselsretningerne, således at vi 

fortsat kan undgå ulykker, hvor børnehavebørnene og eleverne er uheldige at køre 

sammen. 

Det fungerede rigtig godt med at få on-boardet nye forældre i opgaverne omkring 

cykelsponsorløbet. Det kørte simpelthen så godt, og det tidligere udvalg havde fuldstændig 

styr på at få overdraget opgaverne og erfaringerne. 

Det gav rigtig god mening, at personalerne havde opgaver i boderne og blev blandet på 

kryds og tværs. Det var godt at boderne var så opdelt – muligvis endnu mere opdelt næste 

gang. 

Næste gang kunne man muligvis tænke maden anderledes. Vi forsøgte, at have noget godt 

mad, men  muligvis er der i virkeligheden et mere simpelt behov. Vi solgte rigtig mange 

pomfritter. En idé kunne også være, at man køber madbilletter på forhånd.  

Der skal næste gang være et mere bestyrelsesmedlem eller en ledelse med i tombola-

udvalget.   

 

Stor tak til alle for både hjælp, opbakning og sponsorater af forskellig art.  

 

6. SFO personale og børnehave personale orienterer om udvalgte planer, hvor de evt. 
ønsker bestyrelsens kommentering på (20 min) 
Vi har fokus på at få lavet ens piktogrammer i grupperne, så børnene ikke skal lære nye at 
kende, når de flytter gruppe.  
 
Vi har fokus på det enkelte barn, hvor vi tilpasser aktiviteterne til børnene - f.eks. at der 
kan være nogle børn, der har behov for at ligge på maven, når vi har samling. Det handler 
om medbestemmelse og indflydelse, og følge børnenes initiativ. Det fungerer rigtig godt, 
og det giver så meget mening.  

 
Vi skal have tema med science - og har tænkt at lave "et univers". Det kunne muligvis være 
sammen med sfo'en, og evt. sammen med skolen. 

 
Grønne spirer - biprojekt. To personaler har været på kursus heri, og vi starter op med 
projektet til foråret.  
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Vi har fokus på forenklede tavler i glasgangen, så de er mere 
overskuelige.  

 
 

Kaffepause 
 

7. Status på projekter v. byggeudvalg (10 min) 
Beklædning på indgangspartiet ved hovedindgangen til skolen blev påbegyndt på 
arbejdsdagen. Der mangler ganske lidt, og det bliver lavet færdig i morgen. Der kommer ny 
dør i på et senere tidspunkt.  
 
Vi har fået isoleret hulmur og noget af taget på skolen.  

 
8. Fokusområder:  

- Børnehusbyggeri v. styregruppen (10 min) 
Der har lige været andet tilsyn af byggeriet med vores byggerådgiver. Der ikke var noget at 
komme efter, og alt ser rigtig fint ud.  
 
I næste uge starter de med at rejse indvendige vægge.  
 
Stor ros til Brorson Byg for byggepladsen. Der ser pænt og ryddeligt ud.  
 
Vi har fået tilsagn om fondstilskud fra en søgt fond til vores byggeri. 
 

9. Vedtage/revidere principper og politikker (15 min) 
Særligt princippet vedr. lejrskoler og ture ud af huset, har udfordret os lidt. Er vi tilfredse 
med princippet, som det er eller skal noget ændres? Hvilken værdi har det, at vi har et 
princip? 
- Principper for lejrskoler og ture ud af huset 
https://bjerregravfriskole.dk/media/2102/principper-for-lejrskolerdocx.pdf 
- principper for klassekasser  
https://bjerregravfriskole.dk/media/2051/principper-for-klassekasse.pdf 
 
Vi nåede ikke dette punkt - det flyttes til næste gang. 
 
 

10. Eventuelt (5 min) 
 
 

https://bjerregravfriskole.dk/media/2102/principper-for-lejrskolerdocx.pdf
https://bjerregravfriskole.dk/media/2051/principper-for-klassekasse.pdf

