
 
 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 
 
Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 02. oktober 2019 
Tidspunkt 17.30-20.00 
Mødested Mødelokalet UG 
Deltagere Lotte Liebst, Britt Falskov, Jacob Juhl Nielsen Didde 

Laier-Brodersen, Heidi Bonsvig, Larus F. Gudmundsson, Line Raae 
Lund, Cecilie Kjeldsen Bentzen 
Suppl: Joen Seyfart 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Irene Koza, Neel 
Andersen 
Magnus Krickau og Victor Andersen 

Fraværende [Lotte, Jacob,IK,Victor] 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO] (Mia skal fremover med på dagsorden, og skal vi ikke få 

slettet Cecilie) 

REFERAT 
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

02102019-01 
Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendt 
 

02102019-02 
Nyt fra elevrådet 
Mia deltager på mødet som kontaktperson for elevrådet. 
kampvalg, der var 5 opstillede. 1.møde gik på at sende høringssvar til FU. Elevrådet ønsker model 1. Har 
sendt videomateriale tilbage til FU Elevrådet på UG fungerer godt. 

02102019-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat sept 
Dannelsesstrategi.  
Valg af ungdomsuddannelse og frafald/omvalg og frafald tælles ens, vigtigt at bemærke. Tal på vejen er 
UUVs statistik, antallet der gennemfører en ungdomsuddannelse er stigende/positivt.  
Ift lov om ændring af skoledagens længde ligger kompetencen fortsat hos skoleleder/skolebestyrelse. 
Dialogmøderne, skal de være fælles, eller bør de være individuelt.( formand og næstformand skulle gerne 
deltage. Britt har meldt tilbage på forespørgsel fra Kim Sunesen.) overvejende stemning for lokale møder. 
 

http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=de91efaa-a71c-4b35-9cbe-9029facd0c8a
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02102019-04 
Information fra formand og skoleleder 
JR, der ansat ny lærer til bla musik, eng. 
Nye møbler, og de udfordringer der fulgte 
Aula opstartes d.18.11 

02102019-05 
Trafik fra årshjulet 
Lotte, Didde, og Jonas. Helle (trafik) foreslår d.31.10. Lotte kan ikke deltage. Muligvis også en rep. fra 
elevrådet. 

02102019-06 
Hjemmeside. Der kommer en ny hj.side d.18.11. Uglegaardsskolen.aula.dk 
 

02102019-07 
Principper  
Skb. behandling af skolens budget. 
Ingen kommentar vedtaget. 
Princip for godkendelse af undervisningsmidler. Rettes igennem ,sådan at "midler" er gennemgående. 
Forhåndsgodkendt med få rettelser ift. grammatik. 
 
Princippet om sammenlægning/deling af klasser tages på som et pkt. på næste skb.møde., hvilket betyder 
at det skal læses igennem til næste møde. 
Princip for timefordeling tages på som pkt. næste skb. møde. 
 

02102019-08 
Skolehjemsamarbejde fortsat, hvordan griber vi det an 
Herunder kommentarer fra d. 2504.  
Genoptages næste skb.møde. Kræver forberedelse, sådan at hver enkelt medbringer 5 pkt. som vægtes 
højt. MST og IK medbringer også 5 pkt. 
 

02102019-09 
Høring budget fra årshjul. Møde i morgen, vær opmærksom på fristen for høringssvar. 
 
02102019-10 
Deltagelse i forældremøder ved skoleopstart, evaluering fra årshjul.  
Udsat 
 
02102019-11 
Status Loma. Vi er så langt i processen, at vi tester i uge 41  
 
 
02102019-12 
Planlægning af møde med forældre 29.10.19 
Grundet tidsrammen, findes en ny dato 
Tema, at være ung i Solrød (DZ tjek skoleporten for datoen, sådan den fjernes) 
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02102019-13 
Mail fra direktøren ang. FU 

02102019-14 
Eventuelt 
Aktuel henvendelse fra forældre 
 
 


