
 
 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 
 
Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 03. april 2019 
Tidspunkt 17.30-19.30 
Mødested Mødelokalet UG 
Deltagere Jacob Juhl Nielsen Didde Laier-Brodersen, 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, 
Kristine Barsøe Lauritsen 

Fraværende [Lotte, Britt, Heidi] 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO] 

DAGSORDEN 
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

03042019-01 
Godkendelse af dagsorden og referat Godkendt 
 

03042019-02 
Læseindsatser, vi har inviteret gæster,  
LR, TW, AAN, 
LR gennemgår progressionsplan indskolingen, dialogisk læsning/sproglig udv. AAN, ml trinnet ords 
mindste betydning, læseforståelse strategier, notattekninker, stavningen, skrivning genre teksttyper, app 
writer tekst analyser procesoriente, og fokus på flydende læsning.☺ 
TW, udskolingen, flydende læsning, progressionsplan for hele skoleforløbet, fokus også på læsehastighed 
og læsestrategier.Arbejdes desuden med genre, ordklasser etc. 
app writer, og tekst analyzer både for de almene og ordblinde. Rammer er 4 læsevejleder og 
kompetencecentret. 
Stor tak for til LR,TW OG AAN for et indblik i noget af læsevejledernes område.  
 

030402019-03 
Nyt fra elevrådet 
FU, DEt hele ungdomsliv blev en til en god diskussion, rengøring, og sund mad, politikerne opleves som 
lydhøre. Rynkeby løbet optager elevrådet arbejde pt. 
 



SIDE 2/2 

03042019-04 
Spørgsmål til referat fra FU HDK på MU bliver større(op til 9.årg) E-klasse flyttes fra Mu til UG, bliver 
omdøbt til J3, 1 lærer og 1 pæd samt  1 PA følger med. 
Referat marts 

03042019-05 
Information fra formand og skoleleder 
JR, fagfordelingen er skudt i gang, det kunne tyde på at der skal ansættes to nye med.arb./lærere. 
Afventer om om der er er overflyttere. Aula er på vej. Affaldssortering påbegyndes efter Påske, idet UG er 
med i et forsøg. 4 kl projekt sættes igang næste skoleår kend dit land ,samt MOT i udskolingen. Nærmere 
info følger. 
 

03042019-06 
Skolebestyrelsens ambition for perioden. Udsættes til næste gang. pkt bør sættes  tidligt på næste gang. 
 

03042019-07 
Gennemsnitsløn, videre fra sidst - udvalget snakker sammen ,Jacob, vi tager fat i de to andre skoler om 
hvorvidt de tænker en fremtidig indsats. 
 

03042019-08 
Principper fra sidst 
Elevrådet se ovenstående fra elevrådet pkt 3 
Se revideret udg. 
 

03042019-09 
Forældresamarbejde, fast punkt i en periode 
Tilmelding til mødet d 2504 hvor skolens medarbejdere mødes om emnet,  Laurus, Line, Jacob, Didde 
deltager. kl. 16.15-19.15 
 

03042019-10 
Årshjul fra sidst tages på næste gang 
 

03042019-11 
Eventuelt 
Fra årshjul: 
Kvalitetsrapport høringssvar 
April børn 
Børn i reden vs uglehuset,der er forskellige indtryk/forskelle på rammer  
 
 
 
 

http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_763/agenda_383673/agenda_383673.html

