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 Rasmus Hedegaard Sørensen 

 

Aske (2016) - i børnehaven  

Sigurd (2019) - i dagpleje  

 

Jeg er medlem af bestyrelsen, fordi jeg syntes det er både 

spændende, givende og vigtigt. Jeg vil arbejde for, at vores 

lokale børnehave og skole, er det bedst mulige sted for vores 

børn og det naturlige valg for alle områdets forældre. Det sker 

blandt andet ved, at det også skal være den bedst mulige 

arbejdsplads. Glade og dygtige medarbejdere er for mig og se 

fundamentet for et succesfuldt børnehus og skole. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lærke Lilholt Hansen 

 

Aia (2012) - i skolen 

Otto (2016) - i Bjedstrup Børnehave 
 

Bjedstrup Skole og Børnehus er den vigtigste institution i vores 

lille lokalområde – så hvis jeg på nogen måde kan være med til 

at gøre det til et endnu federe og mere attraktivt sted at vælge 

til sine guldklumper, så er jeg glad. Mine mærkesager er: mere 

musik, god og nærværende kommunikation og flere skønne 

fester. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Nina Hagbarth Bjerring 

Vitus (2015) - i børnehaven 

Martha (2014) - i skolen 
Enna (2008) - i skolen 

David (2005) - overbygningen på Mølleskolen 

 

Jeg vil gerne skabe en tryg, udfordrende, engagerede og 

sammenhængende hverdag for mine børn i både skole og 

børnehus. Gennem bestyrelsesarbejdet får jeg indsigt i mine 

børns hverdag, samt mulighed for at skubbe udviklingen af 

vores dejlige skole og børnehus i en god retning. Bestyrelsen 

giver også gode relationer og en følelse af at bidrage til 

lokalsamfundet. 
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   Marie Nybro Grimstrup 

Ida (2009) – i skolen 
Anders (2006) – overbygning på Mølleskolen 
Sofie (2004) – overbygning på Mølleskolen 
 
Jeg er blevet medlem af bestyrelsen efter at have haft børn i 
Bjedstrup Skole og Børnehus i 12 år og har taget tilløb til det i 
flere år. Jeg synes, det er spændende at få mere indblik i, 
hvordan skole og børnehus fungerer og være med til at træffe 
beslutninger, der får betydning for det sted mine børn tilbringer 
så meget tid. 
Derudover vil jeg gerne bidrage til at vi fremadrettet udvikler og 
bevarer vores dejlige lille skole og børnehus, som er en vigtig 
del af vores lokalsamfund. 
 
 
 
 
Mette Billenstein Schriver 
Emil (2015) – i Naturbørnehaven 
Vilja (2010) – i skolen 
Oskar (2012) – i skolen 
 
Her i landsbyerne skaber vi aktivt en hverdag for og med 
hinanden, og på den måde bliver vi vigtige for hinanden. På 
samme måde vil jeg gerne medskabe Bjedstrup Skole og 
Børnehus og hverdagen for mine og landsbyernes børn, så den 
bliver nærværende, inspirerende, udfordrende og tryg. Musik, 
nær og nem kommunikation og en følelse af relation - det er det 
jeg arbejder for. 
 

 
 

  
 
Mikkel Mørk Hegnhøj 
Ludvig (2007) – 7. klasse på Mølleskolen 
Villads (2009) – 5. klasse 
Sofie (2014) – 0. klasse 
 
Efter at have haft børn i Bjedstrup Skole og Børnehus i de sidste 
11 år og oplevet både gode og mindre gode tider, vil jeg i 
bestyrelsen arbejde for, at vi får gode og stabile rammer for et 
godt sted for vores børn. 
Det er for mig vigtigt at samspillet med foreninger, der også 
benytter sig af faciliteterne omkring skole og børnehus, bliver 
brugt til at give vores børn et meningsfuldt skole og fritidsliv. 
 
 
 
 

 

Ida Mølgård Gundersen  

Agnes (2014) – 0. klasse  

Eske (2017) – Naturbørnehaven  

Asser (2020) – Hjemme hos mig  

 

Bjedstrup Skole og Børnehus er vores ungers andet hjem i mange 

vigtige år af deres liv. Derfor brænder jeg som mor og 

bestyrelsesmedlem for, at børnene lander trygt og blødt i 

vuggestue, børnehave og skole. Jeg vil være med til at sikre, at 

de møder en omfavnende, nær, sjov, legende og lærerig verden, 

som klæder dem bedst muligt på til livet. 

 


