
BIERSTED SKOLE 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Torsdag den 20.5.21 kl. 17.00 til 19.00 

Mødet vil foregå via Teams 

 

Indlæg til Nyt fra Skolen: Michala 

 

 

 

DAGSORDEN: 
 

Til godkendelse: 

 

1) Mødereferat 14.4.21 (bilag 1) 

 

2) Timefordelingsplan i ASF for skoleåret 

21/22 (bilag 2) 

 

3) Fordeling af 

skolebestyrelsesrepræsentanter til 

afdelinger og udvalg. (bilag 3) 

herunder forældremøder i efteråret 

- Indskoling den 23.8.21  

- Mellemtrin den 1.9.21 

- Udskoling den 16.8.21 

- ASF1 den 8.9.21 

- ASF2 den 1.9.21 

 

Til drøftelse: 

 

4) Skole/hjem-samtaler  

Et flertal af lærerne har et ønske om, at 

vi ændrer på rammen for skole/hjem-

samtaler. Ønsket går på at lærerne 

indkalder til en årlig samtale i efteråret 

og tilbyder samtaler i foråret efter 

behov. 

 

5) Skolebestyrelsens årsberetning.  

  

 
Til orientering: 

 

6) Meddelelser 

- Arbejdet med skoleudviklingsplanen 

- Forflyttelse  

- Renovering  

- Videoovervågning  

                                                                            

 

7) Eventuelt 

 

 

Næste møde: 16. juni 2021 

 

 

 

REFERAT: 

 

Deltagere: Christian, Niels, Helle, Birgitte, 

Morten, Marianne, Michala, Karl Peder, 

Gitte, Pia 

 

1) Referat godkendt 

2) Timefordelingsplan i ASF blev 

fremlagt og godkendt af bestyrelsen.  

3)   

Indskoling den 23.8.21 Karl Peder 

Mellemtrin den 1.9.21 Marianne  

Udskoling den 16.8.21 Christian - 

Gitte 

ASF1 den 8.9.21 Morten 

ASF2 den 1.9.21 Morten 

 

Hvis det skal holdes klassevis hjælper 

vi hinanden, så man kan deltage i sit 

eget barns forældremøde. 

 

Repræsentanter: 

Indskoling - Karl Peder 

Mellemtrin - Marianne 

Udskoling Christian - Gitte 

ASF 1 - Morten  

ASF 2 - Morten 

Liv og by i skole -  Karl Peder 

Samarbejde med Idrætsforeningen- 

Christian  

 

4) Skole/hjem-samtaler 

Lærerne har gennem længere tid haft 

et ønske om at afholde samtaler over 

2-3 dage i efteråret med evt. behov-

samtaler i foråret. Tidspunktet bliver 

kendt fra skoleårets start - 

tilmeldingen vil foregå på Aula inden 

samtalen. 

Efter drøftelse på mødet vælger 

skolebestyrelsen at imødekomme 

lærernes ønske. 

 

5) Christian skriver udkast til 

årsberetningen til næste møde 

- corona-nedlukning 

- motorikbane i samarbejde med 

Landsbyrådet  

- 3. etape af energirenovering  

- asfalt på parkeringspladsen 

- ny legeplads 

- Mere plads til ASF og nyt 

madkundskabslokale 



- elevrådet ønske om nyt 

scooter-skur 

- multihal samarbejde med 

Landsbyråd 

 

6) Arbejdet med skoleudviklingsplanen - 

Der er mange ting som har måtte vente 

til næste skoleår, Corona har medført 

mange begrænsninger. Vi håber at der 

vil være flere muligheder efter 

sommerferien. 

 

en lærer er blevet forflyttet til 

Aabybro Skole.  

 

3. etape af energirenovering er på vej 

Denne gang handler mest om 

udskiftning af vinduer og belysning i 

ASF-afdelingen,  hvornår det kommer 

til at ske er endnu ikke afklaret.  

 

Flytning af madkundskab og nye 

undervisningslokaler i ASF er på vej, 

vi mangler sidste godkendelse fra 

kommunalbestyrelsen. Vi ved ikke, 

hvornår det kommer ikke ske. 

 

Videoovervågning er købt ind og vi 

forventer, at det snart kommer op og 

kører. 

 

Vi forventer, at skoleårets sidste 

bestyrelsesmøde afholdes online 

16.6.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


