
BIERSTED SKOLE 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag, den 02.03.22 kl. 17.00 til 19.00 

 

Indlæg til Nyt fra Skolen: Gitte 

 

 

 

DAGSORDEN: 
 

Til godkendelse: 

 

1) Mødereferat 25.01.22 (bilag 1) 

 

2) Valgfag på 9. årgang (bilag 3) 

 

 

Til drøftelse: 

 

3) Skolebestyrelsesvalg: 

- Officiel skrivelse om valget 

udsendes i uge 11 

- Valgmøde den 5. maj kl. 19.00-

20.00 

- Skal vi gøre yderligere for at finde 

kandidater? 

 

 
Til orientering: 

 

4) Regnskab 2021 (bilag 2) 

 

5) Meddelelser 

 

6) Eventuelt 

 

7) Besigtigelse af det nye 

madkundskabslokale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde: 7. april 2022 

 

 

 

 

 

 

REFERAT: 

 

 

Afbud: Morten, Marianne, Michala 

 

1) Mødereferat godkendt 

 

2) Valgfag 9. årgang:  

Gennemgang af de valgfag vi udbyder i næste 

skoleår. Udskolingslærerne har været ude og 

spørge eleverne, hvad de kunne tænke sig af 

valgfag i det kommende år. 

Særligt for E-sport er, at et af de bærende 

programmer (CS:GO), som skal anvendes i 

undervisningen, har en anbefaling på 16 år.  

Skolebestyrelsen godkender at dette program 

anvendes, men at der skal gives en 

information til forældrene, om CS:GO 

anvendes i undervisningen, så forældrene ved 

at det er præmissen for deltagelse i dette 

valgfag. 

Fremadrettet skal der i valgfagsmaterialet stå, 

at ikke alle fag bliver oprettet. 

 

3) Skolebestyrelsesvalg:   

Skrivelse om valg sendes ud i uge 11, hvor 

der vil være information om valgmødet og 

arbejdet i skolebestyrelsen.  

Finde kandidater: 

Karl Peder deltager på forældremødet for ny 

0. klasse den 1.4.22 kl. 8.15 til 9.15.  

Christian fortæller om 

skolebestyrelsesarbejdet til familie-idræt. 

 

4) Regnskab for 2021 blev gennemgået alle 

afdelinger går ud med overskud. 

 

5) Meddelelser: 

Vi kender først vores budget for 2022 den 1. 

april. Men vi ved allerede nu, at det er mindre 

end i 2021, da vi får færre elever i det 

kommende skoleår. 

 

Aflysninger af sommerprøver grundet 

Corona: 

Valgfagsprøver på 8. årgang er aflyst 

Eleverne på 9. og 10. årgang skal kun op i 4 

fag - årskaraktererne bliver ophævet til 

prøvekarakter (som sidste år). 

 

Der arbejdes på en sommerfest i indskoling 

og på mellemtrin samt et arrangement i 

udskolingen.  

 



 

6) evt. 

Vores nye medarbejdere er faldet godt til på 

skolen. 

 

7) Nyt madkundskabslokale. Dejligt lyst 

lokale – vi glæder os til at tage det i brug i 

uge 10   

 


