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Uglegårdsskolen

Emne Skolebestyrelsen 

Mødedato 6. marts 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 Jacob Juhl Nielsen, Malene Stidsen, Cecilie Kjeldsen Bentzen 

   

Referent Peter Goth 

REFERAT 
 

Dagsordenspunkter for dagen: 

06032019-01 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 

06032019-02 

Nyt fra elevrådet 

Møde med FU i næste uge 

Øvrige punkter fra sidst er ikke drøftet i den forgangne periode 

 

06032019-03 

Spørgsmål til referater fra FU 

Ref feb 

 

Målsætninger for 2020:  

Retning og mål 

Dannelsesstrategi 

Digital dannelse 

Inklusion 

 

 

http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=763&agenda=377443
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06032019-04 

Info fra formand og JR 

Intet nyt fra formanden i skrivende stund 

Fra JR:  

Kvalitetsrapporten for 2018 er på vej. Der er lidt omkring dansk i 2 og på 6 årgang 

Vi er i gang med fagfordelingen og vi har fået tildelt en specialklasse mere til vores J-

række 

Tysk/fransk øges fra 2019/20 til 2 lektioner 

Vi får droneundersøgelsen fra teknik og miljø – vi kender ikke datoen, men det bliver in-

den længe 

 

 

06032019-05 

Skolebestyrelsens ambition 2019, udsat fra sidst 

Noget hierarki, hvad skal først og hvad skal sidst. Vi skal være opmærksomme på om vi 

kan holde det vi lover. 

Skolens egne mål 

FN mål 

Ambitionen skal gælde for perioden og ikke for 2019 

Dokumentet deles med SB i drev og der kommenteres på det og vi tager det med på 

mødet i marts. Kommentarer skal ind 14 dage før næste møde 

06032019-06 

Evaluering af mødet omkring gennemsnitsløn 

Mødet var et orienteringsmøde, der var ikke lagt op til den store dialog. 

Mødet er kommet i stand på baggrund af bestyrelsens mange henvendelser omkring 

gennemsnitsløn. 

Udvalget snakker om videre forløb og vi tager det på igen næste møde. 

 

06032019-07 

Principper fra sidst 

Drøftelse af elevrådet, udsat til næste møde 

 

06032019-08 

Mål og retning, forældresamarbejde 

Fast punkt i en periode 

http://www.skoleborn.dk/nov_2018/index.html 

 

 

Forventninger om viden om faglighed og trivsel hos ens elev 

Hvad kan forældre gøre og skal gøre for at støtte eleven i det daglige 

http://www.skoleborn.dk/nov_2018/index.html


 

 
SIDE 3/3 

Der er fokus på trivsel, både som klasse og skole og enkelt elev 

Opbakning til sociale arrangementer 

Forventninger til forældre, at eleven kommer i skole til tiden og klar til at lære 

Madpakke, penalhus 

Generel interesse for elevens skoledag og forståelse for man er en del af noget større 

Eleven kommer med noget opdragelse og noget pli 

Undervise diff. passende niveau så der er noget for alle, det er et lovkrav  

Konflikthåndtere hvis der er noget der driller 

Inkludere i skoletiden 

Informere om udfordringer så der kan findes en løsning 

Forældre skal være et godt forbillede og tale godt om skolen og lærerne 

Inkludere alle piger til føds, eller andet i den retning, ingen skal følge sig valgt fra 

Deltage aktivt i undervisningen som forældre 

Informere hvis man oplever noget der ikke fungerer, det skal gælde gensidigt 

Elev ret til – skal vi have det med i vores tanker? 

 

Evt. vi laver et princip omkring arrangementer i klassen, så det ikke er skolen der skal ar-

rangere ting, men forældre der har lavet et princip for hvad alle kan være med til. 

Materialet fra Marie Ørskov sendes til jer 

SB er inviteret til møde d. 25.04 og deltage i lærernes fællesmøde 

 

06032019-09 

Årshjul udsat fra sidst, udsat til april 

 

06032019-10 

Eventuelt 

Intet 


