
Bestyrelsen for Bjedstrup skole og børnehus’ årsberetning for skoleåret 

2018-2019. 

Hvad laver en bestyrelse for en skole og et børnehus? 
Bestyrelsen for Bjedstrup skole og børnehus repræsenterer både forældrene i børnehuset og 

forældrene i skolen. 

Et eksempel på de opgaver, som er obligatoriske for os i bestyrelsen er: 

- At udarbejde principper for en række af skolens områder 

- At udarbejde værdiregelsæt – fx antimobbestrategi 

- At føre tilsyn med skolens virksomhed 

- At udtale sig i forbindelse med ansættelser 

Dette er et udsnit af de punkter, som vi som bestyrelse, skal beskæftige os med jf. folkeskoleloven, 

og som I vil kunne genkende i den videre beretning. 

Der er også en række opgaver, som vi i bestyrelsen ikke skal beskæftige os med. Og det drejer sig fx 

om enkeltsager. Vi kan på ingen måde agere klageorgan. Og derfor vil vi altid henvise jer til Lars 

desangående. Men vi kan tage principielle diskussioner på baggrund af enkeltsager, hvis der er 

anledning til det. 

Herudover arbejder vi med alle de aspekter af Bjedstrup skole og børnehus’ arbejdsområder, som vi 

finder relevante og spændene at diskutere. Og vi kan iværksætte aktiviteter så som arbejdsdage, 

forældreoverdragelsesdage, fester og lignende. Lad os se nærmere på de arrangementer 

bestyrelsen har haft fingrene med i i dette skoleår. 

 

Arrangementer: 
Bjedstrup skole og børnehus er et sted med mange gode traditioner. Det afspejler sig i de 
arrangementer, vi har haft igen i år. 

Fælles forældrerådsmøde og foredrag med Thomas Skovbo d. 21.11.18: 

Bestyrelsen afholdte fælles forældrerådsmøde. En aften hvor forældrerådene fra alle klasser var 
inviteret til at dele gode ideer om trivselsaktiviteter. Der var et fint fremmøde og, udover at 
udveksle gode ideer, drøftede vi den nye udfordring, der ligger i, at forældregruppen i en klasse 
hvert år ændrer sig, når klasserne ruller. Vi drøftede, hvordan forældrerådene kan bakke op om, at 
rullet bliver velfungerende ved at lave arrangementer i foråret, lige efter rullet, med den nye klasse 
og forældregruppe. Vi snakkede også om, hvordan man i klasse 01 skal være opmærksom på at tage 
imod nye forældre og børn i løbet af skoleåret.  

Samme aften afholdt vi foredrag med Thomas Skovbo, viceskoleleder og forfatter omkring 
opdragelse, forældreskab og nærvær i det moderne samfund. Alle forældre var inviteret, og der var 



et flot fremmøde – også af mange folk udefra. Hans foredrag: ”Giv dine børn noget at vokse af” var 
både underholdende og havde mange gode pointer. Vi har i bestyrelsen overvejet om det skal være 
et fast tilbud med et foredrag – også til folk ude fra. 

 
Forældreovertagelsesdag 27.2.19: 

En god tradition hvor hele personalegruppen fra skole og børnehus får muligheden for sammen at 
lægge de pædagogiske linjer for det kommende år. Igen i år kom personalet tilbage med nye ideer 
og organisationsformer, som vi blev orienteret om i marts nyhedsbrevet på intra.  

Det kan kun lade sig gøre, fordi vi forældre giver den gave at overtage alle børnene for en dag. Igen 
i år var der kreative ideer så 3./4./5. klasse var samlet til fødselsdag, 0./1. klasse i salen og til 
fødselsdag og 2. klasse var på tur. Vi må også sige, at det var lidt svært i år at finde forældre, der 
havde mulighed for at varetage opgaven. I bestyrelsen håber vi meget på, at vi fortsat sammen kan 
bakke op om at løfte denne opgave. Så sæt allerede kryds i kalenderen når 
Forældreovertagelsesdagen 2020 bliver afsløret i nyhedsbrevet i august. Det er alletiders mulighed 

for at lære dine børns klassekammerater lidt bedre at kende 😊 

 
Skolefesten 11.4.19: 

Det er jo om nogen en aften fyldt med traditioner, men i år også med fornyelse, og denne fornyelse 
tror vi var med til at skabe den ekstra gode stemning, vi oplevede, så det blev ”festen der ikke ville 
slutte”. Traditionen tro solgte 0. klasse is, 3. klasse havde pyntet op og 6. klasse ryddede op, og 
Kalle spillede alle de kendte numre på sit orgel, så dansegulvet var fyldt hele aftenen. Det nye 
bestod i, at ALLE elever og personaler var involveret i skuespillet og i ugerne op til havde knoklet 
med at få det hele klar. Vi er sikre på, at det bidrog ekstra til den gode stemning og en dejlig 
atmosfære, hvor de yngste elever er trygge nok til at byde de store op til dans. 

 
Bestyrelsens Årsmøde – ”Taletid og tapas” 30.4.19: 

Der plejer ikke at være et ret stort fremmøde til bestyrelsens årsmøde, hvor årsberetningen 
fremlægges, og da der gennem de seneste år er kommet mange nye børn og forældre til skole og 
børnehus, vi har fået en ny god skoleleder, og der er sket store forandringer med rullende 
klasseskift og skolestart, havde vi i bestyrelsen lyst til at nytænke aftenen i år. Derfor inviterede vi til 
debataften, Taletid og tapas, hvor vi ønskede en drøftelse af, hvordan vi sammen sørger for at 
Bjedstrup skole og børnehus er et fantastisk sted at være for børn, forældre og personale. Aftenen 
var givende og fuld af fremadrettet inspiration, lækker mad og 45 fremmødte og meget engagerede 
forældre fra skole og børnehave. Dejligt! 

 
Forældrearbejdsdag 15.5.19: 

Det sidste arrangement bestyrelsen var med i inden sommerferien var arbejdsdagen, hvor vi 
sammen sørger for at de omgivelser vores børn færdes i hver dag bliver vedligeholdt og frisket op. 
Det var en dejlig dag med et stort fremmøde, dejligt vejr, dejlig stemning og vi fik nået alle de 
opgaver Torkild havde fundet på. Og spist dejlig tomatsuppe, øl og is og hygget os med hinanden.  



 

Arbejdet med principper: 
I bestyrelsen har vi de seneste år arbejdet en del med principper. Principperne er med til at sætte 
den retning for skole og børnehus, som bestyrelsen ønsker. Principperne skal sætte en tydelig 
retning, men ledelsen skal have handlefrihed på vejen derhen. De gamle principper der lå for 
Bjedstrup skole og børnehus, indeholdt retningslinier for ledelsen, og det må de ikke. Derudover 
kommer der løbende lov om nye principper, og derfor er der blevet kigget på hvert eneste princip, 
og også lavet nye. Der kan stort set laves principper på alle områder indenfor skolens virksomhed. 

Seneste princip der er blevet tilføjet for vores sted er princip for nyansættelser, som er opstået i 
forbindelse med et par fratrædelser og nyansættelser, hvor vi fandt det vigtigt, at deltage bedst 
muligt. Derfor opstod der et ønske om et princip på området, sådan at vi kan være bedst muligt 
involveret ved fremtidige ansættelser også. 

Alle principper er lavet med skolen visioner for ””Balance, Bæredygtighed og Bevægelse” i 
tankerne. Alle principper kan ses på hjemmesiden – de findes på forsiden under Fælles Information. 

 

Antimobbestrategi: 

I 2017 blev det lovkrav, at alle grundskoler skal have en antimobbestrategi. Det havde vi allerede 
dengang. Det har dog været nødvendig at tage den op og skrive den om, for at gøre den mere 
nutidig. 

Vores nye antimobbestrategi er dannet ud fra en forståelse af, at mobning ikke kun drejer sig om en 
mobber og et offer, men at mobning opstår i usunde fællesskaber, hvor angst for at blive udelukket 
fra fællesskabet kan føre til mobning. 

Antimobbestrategien indeholder både en liste over mulige tegn på, at et barn bliver mobbet, men 
er også bygget op omkring en holdning til at forebygge mobning. Der er et lille afsnit for både 
elever, forældre og personale med ting, man i hver gruppe kan gøre for at forebygge mobning. 

Vigtigst er det at huske, at mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar! 

Antimobbestrategien kan findes på vores hjemmeside. 

 

Samarbejde med skolens ledelse 
Rul: 

Som bekendt har vi lavet en evaluering af jeres/vores og vores børns oplevelse af den nye struktur 
med rullende overgange. Alt i alt var der overvejende positiv respons. Dog var der to punkter hvor 
der var plads til forbedring. Generelt havde børnene oplevet rullet positivt og problemfrit, dog stak 
0./1. klasse lidt ud i en negativ retning. Der vil derfor fremover være ekstra fokus på overgangen fra 
børnehaven og indskolingen generelt. Derudover efterspurgte forældregruppen mere og tydeligere 
kommunikation. Det er naturligvis taget til efterretning og er noget både ledelse, undervisere og 
bestyrelse vil bestræbe sig på at forbedre.  



Den styrkede pædagogiske læreplan: 

Der er endnu engang fra politisk side blevet formuleret en pædagogisk læreplan, som alle 
børnehaver i landet skal forholde sig til. Den lægger sig meget op ad den gamle, dog er der flere 
punkter der er blevet skærpet. En institution kan ikke længere have fokus på bevægelse i marts, 
fokus på kultur i april, fokus på sprog i maj osv. Der er i den nye pædagogiske læreplan lagt vægt på, 
at tingene hører sammen og skal derfor alle tænkes ind i de planlagte hverdagsaktiviteter. 
Derudover er der lagt vægt på at legen har en værdi i sig selv (!). Det vil sige, at man nu fra politisk 
side anerkender, at de sociale kompetencer børnene udvikler ved at lege er afgørende for et barns 
generelle udvikling. Et sidste punkt hvor den nye pædagogiske læreplan adskiller sig fra den gamle 
er, at der er et skærpet fokus på forældresamarbejde. Det tager vi fra bestyrelsens og ledelsens side 
imod med kyshånd og der er en masse nye kommunikationstiltag og velkomstinitiativer for nye i 
huset på arbejdsbordet. Det er for os et skærpet opmærksomhedspunkt at få kommunikeret til 
forældrene, hvorfor skole og børnehus gør som de gør, så forældrene kan føle sig trygge og 
underrettede. 

Den kommunale tildelingsmodel: 

De kommunale tildelingsmodeller bliver løbende taget op til revision, og da vi jo er en lille skole 
med en kæmpe grund, ligger vi ikke i den helt billige ende for kommunen. Men de er heldigvis glade 
for os, og synes vi gør det godt, og vi er i løbende dialog med kommunen, så vi får størst mulig 
indflydelse på udformningen af en evt. ny model.  

 

Bjedstrup skole og børnehus har en sund økonomi.  
Bestyrelsen arbejder løbende med økonomien for den samlede matrikel og for hver af de tre 
enheder; børnehave, fritidsklub og skole. Alle enheder har i det forgangne år haft en sund økonomi 
og haft mulighed for at prioritere investeringer i både nyt musiklokale, pædagogisk læringscenter – 
PLC -(det tidligere bibliotek), legeplads og en opgradering af billedkunstlokalet.  

Bestyrelsen indgiver hvert år parallelt med personalet ønsker til det kommende års budget, lige 
som der bliver fulgt op på det reelle forbrug med en formel godkendelse af budget og regnskab. 
Prioriteringerne er i høj grad i tråd med vores værdier; bevægelse, balance og bæredygtighed, men 
også de mange principper, som udtrykker bestyrelsens ønsker til, hvordan skole og børnehus 
drives.  

 

Fokus på natur og sang - Sangglad, Grønne Spirer 
Bjedstrup skole og børnehus har længe haft en grøn profil med udeskole på alle årgange og 

Friluftsrådets Grønne Spirer-flag vajende ved indgangen til børnehuset. Grønne Spirer er en 

certificering, der gives til børnehaver, der udmærker sig med sit fokus på natur, udeliv, miljø og 

bæredygtighed. Børnene er med til anlægge og passe haver, lære om affald og genanvendelse fx er 

der både skåle til alm. skrald og kompost på bordene til frokost, børnene deltager i 

skraldeindsamlinger og en masse dejlige ture ud i naturen og blive beskidte og glade.  



Men som mange er jer sikkert allerede har hørt lidt til derhjemme, er vi gået i gang med at 

kvalificere os til en ny certificering. Hver dag har alle børnene i skolen morgensang og alle 

højtiderne i børnehaven har sine særlige sange: lanternesange, riddersange, finde-æg-sange osv. så 

sangen har allerede en stor plads i den bjedstrupske identitet, men nu bliver sangen og musikken 

brugt endnu mere bevidst, da børnehave og indskoling er sprunget ud i projekt Sangglad - et 3-årigt 

sangforløb, hvor vi jævnligt får besøg af sangkonsulenten Stine, fra Sangens Hus i Herning. Hun 

uddanner pædagogerne i at styre sangsamlinger og bruge sangen som pædagogisk redskab i det 

daglige liv. Projektet startede i marts og løber de næste tre år, hvorefter pædagoger og 

indskolingslærere selv har fået redskaberne så meget ind på rygraden, at de kan køre sangprofilen 

videre som en naturlig del af børnenes hverdag.  

Tak for et dejligt år! 
Det var hvad bestyrelsens syv forældrerepræsentanter fandt vigtigt at berette om fra det forgangne 

skole- og børnehaveår. Bjedstrup skole og børnehus er et ret fantastisk sted, og lad os sammen, 

forældre og ansatte, fortsætte det gode samarbejde om at skabe verdens bedste børnefællesskab.  

 


