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Uglegårdsskolen

Emne Skolebestyrelsen 

Mødedato 5. december 2018 

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   

   

Referent Dorte Zangenberg 

REFERAT 
 

Dagsordenspunkter for dagen: 

05122018-01 

Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

05122018-02 

Nyt fra elevrådet 

Der er ulækkert på gulvet i drengetoilettet 

Risengrød behøver ikke at sælges hele året 

Ønske om kaffe eller sluchice 

En sukkerpolitik nævnes, der må godt uddeles kage og karameller, men ikke sælges no-

get i boden der er usundt, i hvert tilfældet sættes der begrænsninger for hvad vi sælger 

Team X har det koldt i lokalerne 

05122018-03 

Spørgsmål til referater fra FU 

Referat nov. 

Intet til november mødets referat 

05122018-04 

Info fra formand og JR 

 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_763/agenda_363380/agenda_363380.html
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Info fra Lotte 

Der har været henvendelser på baggrund af mødet d. 13.11 

Der arbejdes på et julenyt fra bestyrelsen 

 

Info fra JR 

FU i går 04.12.18, skolerne havde punktet på omkring mål og retning. Næste gang skal 

vi snakke brugerundersøgelsen. 

FU godkendte vores køkken og derved projekt Loma. Pengene frigives i 2019. 

Der arbejdes fortsat på ansættelse af ny direktør 

 

 

05122018-05 

Styrelsesvedtægt, skal den på hjemmesiden 

Vi sætter vedtægten på hjemmesiden 

 

05122018-06 

Timefordelingsplanen, fra årshjul 

Bilag udleveres 

Der sættes spørgsmålstegn ved om klusu kan erstattes af ugletid eller hvordan og hvor-

ledes det hænger sammen. 

Der sættes spørgsmålstegn ved om linjefagene erstattes af de nye valgfag. 

Vi har brug for at nogle kommer og gør os klogere på Ugletid og USU. 

Forslag om spansk som valgfag 

05122018-07 

Årshjul fra sidst 

Udsættes til næste gang 

 

05122018-08 

Uddannelse 21.11 Thomas Petersen, evaluering 

God uddannelse og særligt opklarende for de nye i SB. Rart at man nu kender sin rolle. 

Velkomst pakke til nye bestyrelsesmedlemmer kan måske være til gavn i fremtiden. 

Kurset var en smule indforstået 

Vi kan nok godt bruge at Thomas kommer hvert andet år, og vi snakker stort og småt. 

Der var kun en elev fra Munkekær, der var ikke andre fra de øvrige skoler 

Vi tager punktet på igen til feb. 

05122018-09 

Møde med forældre 13.11, evaluering 
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Der er lavet en evaluering af arrangementet. Vi er blevet klogere til næste gang, vi øn-

sker at stå for et lignende arrangement. 

Vi ønsker at analysere trafikken nærmere, så vi ikke ser os ondt på et punkt.  

Forslag om en dag om året hvor man er bilfri, evt. med flyt af trafik til hallen eller parke-

ring væk fra skolen. 

 

05122018-10 

USU, fra årshjul 

Punktet udsat 

 

05122018-11 

LOMA 

Vi skal have afprøvet tilbuddet fra Jesper Berg Malling 

Vi skal kigge nærmere på hårde hvidevarer 

Underudvalget trækker arbejdstøjet på og går i gang med den videre planlægning af 

projektet, Jonas deltager på mødet. Uge 5. Doodle sendes ud. 

 

05122018-12 

Eventuelt 

Vi ønsker at genoptage arbejdet omkring toiletforhold, særligt i indskolingen, vi nedsæt-

ter en gruppe der kigger på det, hvor blandet andet Christian deltager. 

Nationaltest på 2 årgang har fyldt meget 

Principper vi gerne vil kigge på, skolehjem er det første der skal kigges på, elevrådet og 

forældres overværelse af undervisning bliver de næste. 

Læseniveauet nævnes, kan vi gøre noget mere eller noget andet, der er udfordringer når 

de unge kommer på de videregående uddannelser. Der kigges på en læsestrategi og vi 

snakker om at få det ind i princippet om skolehjem samarbejdet. 

 

Klagepunkt, uden eleverne – kort orientering 

 

 


