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Mødedato: d. 2. februar 2023                  Mødetid: 19.00-21:00                       Mødested: 4. klasse 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, forældrerådsrepræsentant og personalerepræsentanter og elevråd 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Modtagere af referat: Mødedeltagere og offentliggørelse 

Referent: Anne-Mette Thorsager 

 

Deltagende:  

● Bestyrelse: Kim Ørndrup, Stefan Kær, Kasper Høgh, Rasmus 

B. Christensen, Henriette Hoffmann, Hanne Uhrenholt og 

Anne-Mette Thorsager 

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

Andersen 

● Forældrerådsrep.: Mikkel Justesen  

● Personalerep.: Britta, Grønhøj Pernille Nedertorp, Emil 

Crone og Karina M. Nielsen 

 

Afbud:  

● Bestyrelse:  

● Ledelse: 

● Forældrerådsrep.: 

● Personalerep.: 

 
Dagsorden 

 
1. Velkommen v. bestyrelsesformand 

Velkommen tilbage fra barsel til medarbejder.  
Dejligt at vi alle kan være her i aften. 
 

2. Orientering fra friskole herunder budgetopfølgning v. skoleleder (15 min) 
Vi er startet godt op i det nye år. Vi har fået 3 nye elever her i januar. Der kommer endnu en på 
besøgsdage senere i februar.  
I skoledelen har personalet arbejdet en del med, at vi læner os ekstra op ad vores værdigrundlag, 
med særligt fokus på fællesskab, så vi får en bedre balance mellem fællesskabet og særaftaler for 
enkelte elever. Det tilbyder vi også gerne uden, at vi går på kompromis med vores værdigrundlag. 
Dette kommer vi til at have fokus på den næste tid. 
Vi bøvler med nikotinprodukter blandt vores unge mennesker, som BF også har skrevet ud til 
forældrene i sidste uge og igen i denne uge. Vi strammer op, og kontakter forældre ved både 
mistanke og når vi opdager brug af nikotinprodukter.  
BF er blevet gjort opmærksom på, at der har været et møde i Teknik og Miljø, hvor der bl.a. er 
informeret om, at fodgængerovergangen ud for skolen (den lige udenfor lågen), skal nedlægges. 
Bestyrelsen kontakter Teknik og Miljø. 
Vi skal have fundet en ny tilsynsførende inden generalforsamlingen, da vores nuværende stopper 
ved udgangen af indeværende skoleår. Det er bestyrelsen, der tager lead herpå.  
Vi følger budgettet. Finansloven er stadig ikke vedtaget, hvorfor vi fortsat arbejder udfra en 
forventet koblingsprocent. 
Grundet inflationen har bestyrelsen på seneste budgetseminar besluttet at hæve skolepengene og 
SFO-betalingen med 4 % mod normalt 2 % gældende fra næste skoleår. Dette skrives ud i næste 
nyhedsbrev til forældrene.  
Børnehaven følger de kommunale takster.  
 

3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (15 min) 
Vi har forældremøde i børnehaven i marts måned. En far, til et af børnehavebørnene, kommer og 
laver et oplæg om ”Det digitale barn”, hvor han fortæller om teori og redskaber. Der vil være fokus 
på, hvad det kan af positive ting, og hvad man skal være opmærksom på.  
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Tirsdag i næste uge er der møde med andre private tilbud. EA deltager og 
sammen med HU. Vi skal bl.a. drøfte problematikken i forhold til, at vi ikke har 

adgang til det samme, som de kommunale tilbud herunder bl.a. den model, som vi på tilsyn 
vurderes ud fra. Der kommer en konsulent med fra friskoleforeningen. Ligeledes skal der drøftes 
forskellig tilbud af psykolog mellem private og kommunale.  
EA er blevet orienteret om, at vi har lidt penge retur fra vores fond til shelterområdet. Muligvis 
kunne vi ønske os nogle nye borde- bænkesæt til området. Det kunne også være et muligt ønske, at 
få noget grill støbt ned derovre. 
EA har i dag haft møde med en, der gratis vil prøve at lave en folder fra børnehaven, som kan ligges 
ud på relevante steder som marketing. 
Vi har fået forskellige tilbud på inventar til den nye børnehave.  
 

4. Kort orientering fra børnehavens forældreråd og personalerepræsentanter (10 min) 

Forældreråd – vi har svært ved at få opbakning til at hjælpe med forskellige ting.  

Vi skal huske, at vi har forpligtet os til et fællesskab, hvor vi løfter i flok.  

Udskoling – knokler med projektuger. ”Modsætninger” er det overordnede tema.  

Projekterne skal afleveres i morgen og fremlæggelser er i næste uge.   

Mange laver kreative produkter til deres projekter.  

Eleverne knokler på. 

Indskoling – Der øves skuespil i 3. klasse, så vi har lidt skemaændringer, kommer rundt i andre 

klasser. 

Vi har haft brand-tema og cowboy-tema.  

Teammøderne går meget med fokus på de børn, der har udfordringer samt fokus på fællesskabet, 

således at alle kan være i det.  

Børnehaven – vi har tema om science og himmelrummet. Vi har malet hele spirrevipstuen til en 

stjernehimmel. Vi laver spændende ting med rumraketter, planeter m.v. Vi er sammen på tværs 

torsdag og fredag, og skal arbejde med emnet de næste par mdr. Vi slutter projektet af med en 

fernisering. 

Spilopperne arbejder med bogstaver og lyde, så de er klædt på til skolestart. 

Spilopperne er startet til svømning.  

Spirrevippene er startet til salmesang om tirsdagen.  

Vi har fokus på børnefællesskaber. 

Der er pt. 26 børn i bhv.  

SFO – Vi benytter os meget af salen, hvor vi har forskellige boldspil m.v. Ligeledes benytter vi 

aulaen til sang og dans.  

Vi kører fortsat forskellige temaer, og starter snart op med noget tøsehygge.  

Vi arbejder pt. meget med fastelavn, og skal holde fastelavnsfest efter vinterferien.  

Vi er fortsat meget ude, hvor vi har fri leg.  

 

5. Mellemtrinet orienterer om, hvad de særlig er optagede af lige nu og evt. gerne vil have 

bestyrelsens perspektiv på (15 min) 

Der øves pt. Skuespil i 6. klasse.  

På vores teammøder er fokus meget på, at vi efterhånden har mange elever, som strejfer i timerne, 

har meget fravær og at mange børn har behov for særaftaler.  

Der er mange børn, der strejfer i timerne. De går på toilet mange gange i løbet af en time eller 

fylder drikkedunken op flere gange i timen. Det er forstyrrende for barnet selv, resten af klassen og 
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for dem, der sidder udenfor klasserne og arbejder. Det fylder rigtig meget både 

for børnene og for personalet. 

Der er arbejdet med tissekort og drikkedunkskort, således at eleverne ikke kan rende ubegrænset 

frem og tilbage.  

Vi har ikke fundet nikotinprodukter i mellemtrinnet, men vi er bekymrede for det. Så vi snakker 

meget om det og har fokus på det. 

Der er en håndfuld børn i hver klasse, som har en del fravær. Fraværet er generelt steget meget.  

Vi har fortsat fokus på håndhygiejne for at mindske sygdom og smitte.   

 

Kaffepause 
 

 
6. Byggeudvalget fortæller om status omkring Børnehusbyggeri (10 min) 

Den 7. januar havde vi byggemøde med de forskellige håndværkere, hvor vi fik de sidste store ting 

og placeringer på plads.  

Vi har fået en ny nedrivningstilladelse, da den gamle var udløbet. En nedrivningstilladelse er kun 

gældende i 1 år.  

Vi har fået nedtaget glasgangen. Det gik rigtig godt. Gulvet ved glasgangen er også blevet fjernet. 

Vi får et større arbejde med at nedtage den gamle børnehave, når den tid kommer. Der er en lang 

liste med regler i forhold til nedrivning og afskaffelse af materialerne. Vi håber på stor opbakning til 

nedrivning. Muligvis breder vi det ud til Facebook.  

Der er opstartet murerarbejde.  

Tidsplanen holder og der er fortsat planer om indrykning pr. 1. maj. 

Vi har haft et fjerde tilsyn på byggeriet. Vi har fået ny tilsynsførende, da den tidligere er stoppet. Alt 

ser rigtig godt ud.  

Økonomiudvalget følger op på status på økonomien. 

  

7. Orientering om status for strategi arbejdet v. skoleledelse & børnehusledelse (15 min) 

Skoledelen – fokus på brikkerne omkring forældretillid og forældrene tager del i børnenes faglige, 

sociale og personlige udvikling. Herunder kommer også elevernes trivsel.  

Vi har snakket meget om, hvorledes vi holder det i gang. Derfor har vi en gang månedligt, det på 

som punkt på vores ledelsesstrategidag, hvor vi fordyber os heri. Vi har her mulighed for at lave 

jævnlig status på vores strategier.  

Ledelsesteamet skiftes til at planlægge strategidagene.  

Vi har sammen med personalet haft fat i brikken med alsidig undervisning, som har sat nogle gode 

ting i gang i de forskellige afdelinger.  

Vi har fokus på, at arbejde vores værdigrundlag grundigt ind i vores strategiarbejde.  

Børnehuset – fokus på brikken omkring, at give børnene en forudsigelig og tryg hverdag. Flere og 

flere børn har behov for noget visuelt. Vi fik øje på, at piktogrammer i de forskellige grupper, skulle 

være ensartede, og også være ensartede med dem, som de møder, når de starter i 0. klasse.  

Ligeledes har vi fokus på, hvorledes vi tager imod nye børn og familier, og hvorledes vi gør 

forældrene trygge i opstarten. Det har affødt et spørgeskema, som vi kan benytte til forældre efter 

en opstart, for at få øje på, hvor vi evt. kan gøre noget anderledes eller blive endnu bedre. 

Der er også fokus på at klæde personalerne på til den gode dialog med forældrene omkring 

konkrete situationer.   
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8. Revidering af principper (15 min) 

 

- Klassekassen, https://bjerregravfriskole.dk/media/2051/principper-for-klassekasse.pdf 

Revideret og godkendt. VV ligger den på hjemmesiden.  

- Sponsorer, https://bjerregravfriskole.dk/media/1975/sponsorpolitik.pdf 

Revideret og godkendt. VV ligger den på hjemmesiden.  

 

9. Eventuelt 

Intet herunder. 
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