
BIERSTED SKOLE 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Tirsdag, den 25.01.22 kl. 17.00 til 19.00 

Mødet holdes på Teams 

 

Indlæg til Nyt fra Skolen: Christian 

 

 

 

DAGSORDEN: 
 

Til godkendelse: 

 

1) Mødereferat 17.11.21 (bilag 1) 

 

2) Kvalitetsrapport til udtalelse (bilag 2.1 

og 2.2) 

 

 

 

Til drøftelse: 

 

3) Henvendelse fra FDF vedr. ny hytte 

(bilag 3.1, 3.2.). Flemming Thagaard 

deltager under dette punkt. 

 

4) Corona-situationen, herunder 

aflysninger. 

 

5) Skolebestyrelsesvalg: 

- Hvem ønsker at genopstille? 

- Hvordan finder vi kandidater? 

- Hvordan reklamerer vi for valget? 

 

 
Til orientering: 

 

6) Meddelelser 

 

7) Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde: 2. marts 2022 

 

 

 

 

REFERAT: 

 

 

Afbud: Morten, Marianne, Karl Peder, Rikke, 

Dennis 

 

Gæst: Flemming Thagaard 

 

1) Mødereferat godkendt 

 

2) Kvalitetsrapport.  

Den udgave, som vi har fået tilsendt, er der 

desværre nogle fejl i (side 17 

gennemsnitskaraktererne i bundne prøver for 

drenge og piger, side 20 mindst 2 i dansk og 

matematik) – vi har klaret os bedre     , end 

hvad rapporten viser. Det bliver rettet i den 

endelige udgave af kvalitetsrapporten. 

 

Skolebestyrelsen laver en udtalelse, der vil 

komme til at omhandle følgende: 

 

Vi ønsker fortsat, at have fokus på:  

- Øge det faglige niveau på mellemtrinnet og 

udskolingen. 

- At alle elever skal blive så dygtige, som de 

kan. 

- Elevernes trivsel – inspiration og 

motivation. 

 

3) Spændende oplag om ny FDF-hytte. 

Fleming Thagaard præsenterede FDFs ønsker 

for en ny hytte. De ønsker en hytte, som kan 

bruges af mange. 

 

Den gamle hytte er godt brugt – udtjent. P.t  

er der 50 – 60 børn tilmeldt FDF, som bruger 

hytten hver uge i sommerperioden. 

Flemming fremlagde ønsker for, hvad hytten 

skal ”kunne” både i forhold til Skole og FDF.  

 

Skolebestyrelsen laver et skriv, hvor vi 

beskriver, hvordan vi kan tænke os at bruge 

den nye hytte:  

- Udeskole 

- Naturfag  

- Sociale arrangementer 

- SFO-tur i skoven 

Ttemadage 

 

4) Corona-situationen, herunder aflysninger. 

 

Få ting er blevet aflyst, men det har været 

nødvendigt i forhold til de restriktioner, vi har 



på skoleområdet, P.t mangler vi mange elever 

og voksne, hvilket gør det svært at 

gennemføre noget, hvor vi er afhængige af 

hinandens tilstedeværelse. Til næste skoleår 

indtænkes placeringen (tid på året) af større 

arrangementer.  

 

5) Valg til skolebestyrelse i foråret. 

 

Vi skal i bestyrelsen, have gjort opmærksom 

på, at det er valgår        

 

Hvis det bliver muligt at holde forældremøde 

med ny 0. klasse – deltager skolebestyrelsen 

med et reklameindslag om arbejdet i 

skolebestyrelsen. 

 

Valg til skolebestyrelse sættes på dagsorden 

til vores kommende møder. 

 

6) Meddelelser  

 

- ASF oplever nedgang i antal elever 

fra sommeren 2022, grundet at vi 

p.t har en stor 10. årgang som 

stopper til sommer. 

 

- Nye skolemøbler er på vej, de fleste 

ankommer på torsdag. 

 

- Madkundskab bliver færdig til uge 

9. 

 

- Makerspace er godt i gang, både i 

forhold til etablering og brug.  

 

 

 

 

 

  

 


