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Uglegårdsskolen

Emne Skolebestyrelsen 

Mødedato 9. januar 2019 

Tidspunkt 17.30-19.30 

Mødested Mødelokalet UG 

Deltagere Lotte Liebst, Britt Falskov, Jacob Juhl Nielsen, Didde Laier-Brodersen, 

Heidi Bonsvig, Larus F Gudmundsson, Line Raae Lund, Anne Sepstrup-

Skjoldner, Cecilie Kjeldsen Bentzen 

Suppl: Christian Lund, Joen Seyfart 

Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Irene Koza, Dorte Zan-

genberg 

Fraværende Lotte Liebst, Anne Sepstrup-Skjoldner, Cecilie Kjeldsen Bentzen 

   

Referent Dorte Zangenberg 

REFERAT 
 

Dagsordenspunkter for dagen: 

09012019-01 

Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

 

09012019-02 

Ugletid og USU, gæster inviteret til at gøre os klogere 

Orientering om emnerne og efterfølgende spørgsmål fra SB 

 

09012019-03 

Nyt fra elevrådet 

Afbud 

 

09012019-04 

Spørgsmål til referater fra FU 

Referat dec 

Ingen spørgsmål 

09012019-05 

Info fra formand og JR 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_763/agenda_367256/agenda_367256.html
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Ny direktør ansat pr. 01.02.19 

Ny affaldsordning på vej, vi har som skole meldt os som forsøgsskole og skal sortere i 

2019, ordningen starter ellers først i 1920 

 

09012019-06 

Principper 3 styk 

Udover skolehjemsamarbejdet, skal princippet omkring elevrådet og forældres overvæ-

relse af undervisning revideres. 

SB laver forslag til mødet i februar ang. forældres overværelse 

Princip omkring elevrådet udsættes til eleverne deltager på mødet 

 

 

09012019-07 

Timefordelingsplanen, fra årshjul 

Der er forslag om spansk, vi kan starte det op som valgfag for at se interessen, men det 

kan desværre ikke blive fra 5. klasse endnu, så skal vi rekruttere til det fag alene. 

SB ønsker fortsat Klusu og ønsker fortsat at USU i indskolingen gøres til 2 lærer timer så 

alle har fri senest 13.30. 

SB ønsker, at linjefagene fastholdes og at de nye valgfag tilføjes. Lektionerne tages fra 

mat og MAD. Hvor vi tidligere har øget antal lektioner vekslet fra USU. 

Svøm er kun tildelt fra kommunalbestyrelsen i 5. klasse. Administrationen undersøger 

om det kan give mening at have 2 lektioner et halvt år. Så der kan nås lidt mere 

Der er forslag på 5 årgang om at have en andet sprog i mere end en lektion, evt. kun en 

lektion billedkunst eller veksle en USU mere. 

Planen godkendes som den er for nu for skoleåret 2019 2020 

09012019-08 

Årshjul fra sidst 

Udsat 

 

09012019-09 

Brugerundersøgelsen for 2018 på skoleområdet 

Bilag vedlagt 

Gennemgået på det kommunale niveau 

Klubben skal blive bedre til at inddrage eleverne i aktiviteterne 

09012019-10 

Mål og retning og forældresamarbejde - opstart 

Udsat 
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09012019-11 

Budget fra årshjul 

Budgettet godkendes 

Bestyrelsens indsatspulje – øremærket til LOMA 

 

09012019-12 

Punkter til FU (møde d. 09.04, mødet holdes her kl. 19.00) 

Udsat 

 

09012019-13 

Indsamling af penge via kagesalg mv. til lejrskoler 

Udsat, der vil være en retningslinje klar til næste møde 

09012019-14 

Eventuelt 

Intet under eventuelt 

(Klagepunkt) 


