
BIERSTED SKOLE 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Torsdag, den 1. oktober kl. 17.00-19.00 

 

Indlæg til Nyt fra Skolen: Lars 

 

 

 

 

DAGSORDEN: 
 

Til godkendelse: 

 

1) Mødereferat 25.08.20 (bilag 1) 

 

2) Skolens udviklingsplan (bilag 2) 

Bilaget fremsendes den 24.09.20. 

 

3) Høring ”Kørselskriterier til 10. klasse” 

(bilag 3) 

 

 

Til drøftelse: 

 

4) Etablering af nyt madkundskabslokale 

såfremt at økonomien rækker. 

 

5) Skolemælk? 

 

 
Til orientering: 

 

6) Meddelelser 

– Midler til ”generelt løft af                                                                                        

folkeskolen” (midlertidig stilling) 

– Det grønne partnerskab på 8. årgang 

 

7) Eventuelt 

 

 

 

Næste møde: 2. november 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT: 

Deltagere: Niels, Claus, Birgitte, Helle, 

Christian, Lars, Morten, Karl Peder, 

Marianne, Gitte og Pia 

 

Afbud: Michala 

 

1) Mødereferat godkendt 

 

2) Skoleudviklingsplan blev fremlagt for 

bestyrelsen og den er godkendt med tilføjelse 

af at der også skal ske en midtvejsevaluering 

af skoleudviklingsplanen i skolebestyrelsen.  

 

3) Høringssvar: kørselskriterier til 10 klasse. 

Skolebestyrelsen anbefaler ændringer og der 

skrives et høringssvar fra bestyrelsen. 

 

4) Det Anbefales, at der etableres et nyt 

madkundskabslokale på kontorgangen, hvis 

der er økonomi til det i 2020 og i 2021. 

 

5) Skolemælk,  

Det er ressourcetungt og priserne er højere 

end hvad forældrene selv kan købe mælk for 

og give eleverne med i skole. Vi opfodrer 

forældrene til at give deres barn mælk med 

hjemmefra, der køleskabe ved klasserne som 

kan bruges til dette formål. 

 

6) Meddelelser 

Der ansættes en midlertidig ressourceperson 

frem til juli af midlerne fra et ”generelt løft af 

folkeskolen”. Stillingen skal bruges til en 

ekstra hjælp/ løft, hvor behovet er både i 

forhold til trivsel og læring 

Der holdes ansættelsessamtaler 21.10 fra kl. 

16.00 - Gitte deltager 

 

Ny ansættelse af pædagog i ASF. Der holdes 

ansættelsessamtaler den 20.10.20 - Christian 

deltager. 

 

Det grønne partnerskab (samarbejde med 

AMU) på 8. årgang – Der arbejdes med et 

udendørsanlæg med fliser og borde og bænke 

foran udskolingens klasselokaler – elever og 

lærere er glade for projektet. 

 

Nyansættelse i SFO. Simon er ansat som 

pædagogisk assistent i 10 timer om ugen. 

 

Lejrskole på 8. årgang er udsat grundet 

Corona.  

 



 

7) Evt. 

Landsbyrådet har søgt midler ved Nordea 

fonden til junglesti i læbæltet over mod 

hallen– desværre blev det ikke til midler 

denne gang.  

 

 


