
BIERSTED SKOLE 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Torsdag, den 07.04.22 kl. 17.00 til 19.00 

 

Indlæg til Nyt fra Skolen: Michala 

 

Vi begynder mødet med at besigtige 

makerspace. 

 

DAGSORDEN: 
 

Til godkendelse: 

 

1) Mødereferat 02.03.22 (bilag 1) 

 

2) Budget 2022 (bilag 2)  

 

3) Indeklima (bilag 3) 

 

Til drøftelse: 

 

4) Skolebestyrelsesvalg: 

- Valgmøde den 5. maj kl. 19.00-

20.00 – er vi klar? 

 

5) Valg af indsatsområder til 

skoleudviklingsplanen 

 

Børne- og Familieudvalget har godkendt flg. 

fire indsatsområder for den næste toårige 

periode: 

• Øge andelen af elever, der aflægger 

alle bundne prøver. 

• Drenge og piger skal have lige 

muligheder for at blive så dygtige, 

som de kan. 

• Øge det faglige niveau på 

mellemtrinnet. 

• Øge elevernes trivsel igennem 

støtte og inspiration med et særligt 

fokus på udskolingseleverne. 

 

Dette har været drøftet på personalemøde og i 

pædagogisk udvalg, som anbefaler, at vi 

arbejder videre med de 2 sidste 

indsatsområder. 

 
Til orientering: 

 

6) Meddelelser 

 

7) Eventuelt 

 

Næste møde: 5. maj 2022 

 

 

REFERAT: 

 

Afbud: Morten, Michala 

 

1) Mødereferat godkendt 

 

 

2) Budget 2022 gennemgået og godkendt 

(Se bilag) 

 

 

3) Indeklima 

Gennemgang af rapporten (se bilag) 

Kommentar til rapport:  Der opleves stadig 

træk og kuldebroer i udskolingens lokaler. 

  

 

4) Valg til skolebestyrelse  

Christian laver et opslag og en video til 

Facebook om valg til skolebestyrelsen.  

Husk at vi skal være tydelig i vores opslag 

om, hvem der er med i skolebestyrelsen og 

hvor man kan søge information. Efter påske 

laves der et nyt opslag til Aula. 

 

5)  Indsatsområder til skolens 

udviklingsplan 

 

Personalet ønsker at arbejde med de to 2 

sidste fokusområder. Personalet ønsker dog at 

ændre det til, at det handler om trivsel på hele 

skolen. 

Vi er ikke færdig med at definere ordlyden i 

fokusområdet ”øge det faglige niveau på 

mellemtrinnet” Derfor sætte fokusområderne 

igen på dagsorden, når vi har den endelige 

definition. 

   

 

Meddelelser 

 

Martin Bast har fået nyt arbejde fra den 1.5.22 

 

Pia Jensen har fået nyt arbejde fra den 1.6.22 

 

 

 

 

 

 


