
 
 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 
 
Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 08. maj 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, Cecilie Kjeldsen Bentzen 
SuppL: Christian Lund, Joen Seyfart 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Irene Koza, 
Flemming Sørensen 

Fraværende Didde, Larus, Line 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO] 

REFERAT 
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

08052019-01 
Godkendelse af dagsorden og referat  
Godkendt 
 

08052019-02 
Gæster omkring skolehjem MBE, ASO og Jonas fra væksthuset 
Evaluering 25.04, meget givende, fik dækket næsten alle grupper med undtagelse af to, dialog vedr. ny 
platform, og forskelle ml de tre trin.Super at kunne få lov at være med til. Skolens ansvar/forældrenes 
ansvar.SKB samler deres egne noter, og arbejder videre hen imod princip. 

080502019-03 
Nyt fra elevrådet 
 

08052019-04 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat april 

http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=763&agenda=388785


SIDE 2/2 

Direktøren oplevede et super godt dialogmøde, Skb oplevede også et godt møde, som foregik i en god 
tone. FU har lavet et årshjul som vil være godt at orientere sig i.  FU møde d. 4.juni.kryds i kalenderen 

08052019-05 
Information fra formand og skoleleder,  
Lotte, nyt fra skb er sendt ud og det næste er også klar. Arb med værdier, vil det give mening at gøre 
andre opmærksom på hvad vi gør , er der et behov herfor. Artikler, facebook etc. Der tænkes videre til 
næste skb møde. Ønske om et fælles billede af hele skb. Kom gerne med forslag til tema til mødet 
d.29.10.19 Dramatisk værksted skal bookes. Trafikudv. (Lotte og Didde) har haft en brainstorm på hvilke 
initiativer der skal gøres. JR der har været filmoptagelser rundt på skolen, som bla skal bruges til 
branding.Arbejdet omkring fagfordelingen pågår, vi skal ud med jobopslag 2 stk. Greve Solrød erhverv har 
været her idag, messedag for 6.årg./åben skole. 

08052019-06 
Skolebestyrelsens ambition for perioden, udsat fra sidst. bilag i drev. SKB kan godt stå på mål for 
indholdet. Der køres en mail rundt en gang mere, færdigt om 14 dage dvs fredag d. 24.05  
 

03042019-07 
Gennemsnitsløn, videre fra sidst – Jacob har taget fat i de 2 andre skoler ,det ligger dødt på de to andre 
skoler. Høringssvar skal dog være klar  inden 28.05. 
 

03042019-08 
Principper fra sidst, udsat 
Elevrådet 
 

03042019-09 
Evaluering klub fra årshjul, Der bør ses på  aldersgrupper, har haft søndag åben, succes.hver anden 
søndag. Spec.børn profitere især af dette. Sommerkoloni er en stor succes. Opfølgning på 
trivselsundersøgelse det kommende år. 

03042019-10 
Årshjul fra sidst 
 
03042019-11 
Evaluering FU var taget 
 
03042019-12 
Planlægning af møde med forældre var taget 

03042019-13 
Eventuelt 
 
 
 


