
BIERSTED SKOLE 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag, den 2. december kl. 17.00-19.00 

 

Indlæg til Nyt fra Skolen: Karl Peder 

 

 

 

 

DAGSORDEN: 
 

Til godkendelse: 

 

1) Mødereferat 01.10.20 (bilag 1) 

 

2) Budgetopfølgning, herunder forslag til 

anvendelse af mindre forbrug (bilag 2 

fremsendes fredag). 

 

3) Sponsorløb 7. årgang (bilag 3). 

 

Til drøftelse: 

 

4) Madspild / Marianne. 

 

 
Til orientering: 

 

5) Elevprojekter: 

- Scooterskur 

- Gårdhave 

 

6) Meddelelser 

 

7) Eventuelt 

 

 

 

Næste møde: 19. januar 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT: 

 

Deltagere: Birgitte, Marianne, Christian, Karl 

Peder, Niels, Helle, Claus, Morten, Gitte, Pia 

 

Afbud: Lars? Michala?  

 

1) Referat godkendt. 

 

2) Budgetopfølgningen blev gennemgået. 

Forslag til anvendelse af mindre forbrug i 

indeværende år samt overførsel til 

læringsmiljøer til næste budgetår blev 

godkendt. Mindre forbruget i hovedskolen 

anvendes hovedsageligt til nye legeredskaber 

til legepladsen samt nye bøger i fagene dansk, 

matematik og naturfag. I ASF anvendes 

mindre forbruget til bl.a. møbler og bøger i 

dansk og engelsk.  

 

3) Sponsorløb på 7. årgang. 

Bestyrelsen mener ikke, at det er skolens 

opgave at samle penge ind til aktiviteter, som 

foregår fritiden.  

 

4) Madspild: Der opleves ikke madspild i 

undervisningen.  

Eleverne får, hvis det er muligt, maden med 

hjem i poser, hvis de f.eks. ikke kan spise det 

hele. Hvis der er ubearbejdet mad i overskud, 

gennes dette i fryseren.  

Der undervises også i temaet madspild på 

nogle klassetrin. 

 

5) - Scooterskur: Mads Stubberup bygger 

scooterskur sammen med udvalgte elever fra 

8. årgang i projektugen. 

- Gårdhave: Tanya Skov Thomsen vil 

sammen med udvalgte elever fra 7. årgang 

etablere en gårdhave. 

 

6) Sidste etape af 2. del af renovering af 

skolen kommer til at ske fra uge 1 til uge 4. 

Forberedelserne til 3. og sidste del af 

renoveringen er i gang, og det forventes, at 

meget af det kommer til at ske i 

sommerferien. 

 

7) I samarbejde med Landsbyrådet arbejdes 

der forsat på at få etableret en motorikbane 

ved læbæltet over mod hallen. 

 

Sansemotorisk multihal: Der arbejdes videre 

på projektet i 2021, hvor ASF bidrager med 

40.000 kr. til drift af hallen.  



Hærværk på skolens område efter lukketid. 

Der er lavet politianmeldelse, og der er et tæt 

samarbejde med SSP.  

 


