
BIERSTED SKOLE 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 14.04.21 kl. 17.00 til 19.00 

 

Indlæg til Nyt fra Skolen: Marianne 

 

 

 

 

DAGSORDEN: 
 

Til godkendelse: 

 

1) Mødereferat 3.3.21 

(bilag 1) 

 

 

2) Budget 2021 (bilag 2) 

Eftersendes 

 

 

3) Timefordelingsplan i 

hovedskolen for 

skoleåret 21/22 (bilag 

3) 

 

Til drøftelse: 

 

 

4) Hærværk på skolens 

område 

 

 
Til orientering: 

 

5) Meddelelser 

 

 

                                                                                 

 

6) Eventuelt 

 

 

 

Næste møde: 20. maj 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT: 

 

 

Deltagere: Christian, Marianne, Gitte, 

Morten, Niels, Claus, Helle, Birgitte og Pia 

 

ad. 1 

Mødereferat 3.3.21 (bilag 1)  

Godkendt 

 

ad. 2 

Budget 2021 (bilag 2)  

Budget blev gennemgået og godkendt 

 

 

Timefordelingsplan i hovedskolen for 

skoleåret 21/22 (bilag 3) 

 

Timefordelingsplanen blev gennemgået med 

lærernes ønsker til ændring antal lektioner af 

udvalgte fag og fordelingen af holdtimer til 

afdelinger og klasser. 

Bestyrelsen godkendte lærernes ønsker til 

ændringer af antal timer i udvalgte fag, men 

fastholde den oprindelige fordeling af 

holdtimer til afdelingerne, som kan ses i 

bilaget.  

 

ad. 4) 

Hærværk på skolens område 

 

Vi har i dette skoleår oplevet, at der desværre 

bliver begået en del hærværk efter lukketid.  

Efter en weekend er vi kommet tilbage til en 

skole, hvor der har været lavet bål på 

bordebænkesæt, brændt dæk af osv. Vi 

oplever, at bordebænkesæt bliver brugt til 

andet end at sidde på og derfor bliver ødelagt, 

pizzabakker og knuste flasker ligger smidt i 

skolegården. 

Vi er bekymret for denne udvikling. Vi 

ønsker, at skolen bliver brugt efter lukketid, 

men den skal afleveres i samme stand, som da 

de kom. 

Vi drøftede mødet, hvad vi kunne gøre for at 

afhjælpe denne udvikling: opsætning af 

videokamera, Christian skriver et indlæg i 

BIF-nyt og opfordre forældre og andre til at 

gå forbi skolen om aftenen og i weekenderne 

og hvis man oplever hærværk på skolens 



område, vil vi opfordre til, at man anmelder 

det til politiet.  

   
Til orientering: 

 

5) Meddelelser 

 

Der afholdes møde torsdag den 15.4.21 med 

ejendomscenter og skoleforvaltning vedr. nyt 

Madkundskabslokale og flere 

undervisningslokaler i ASF 

 

6)  

Forældrehenvendelse: Parkering ved 

nøddegårdsvej – Der holder igen biler foran 

bommen – det giver farlige situationer for 

eleverne. Pia tager nogle ”go’morgen-vagter” 

ved Nøddegårdsvej  

 

7) Forældreopfordring: Grundet valgår 

opfordres der til, at der i undervisningen 

arbejdes med valg og at gøre det praksisnært 

og ud af huset oplevelser, når det bliver 

muligt. Claus vil bringe denne opfordring 

videre til samfundslærerne i udskolingen og i 

ASF.  

 


