
UGLEGÅRDSSKOLEN

Emne Skolebestyrelsen
Mødedato 12. juni 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, Mette 
Iversen

Fraværende [Fraværende]
Sagsnr. [Sagsnr.]
Referent [Referent]

REFERAT

Dagsordenpunkter for dagen:

Husk gruppebillede  Louise kommer 17.30 og tager det super gode billede 

08052019-01
Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt

08052019-02
Nyt fra elevrådet
Cecilie stopper og der er en gave til hende for indsatsen, overbringes ved dimissionen.

080502019-03
Spørgsmål til referat fra FU
Referat juni
Orientering om den nye folkeskolelov, giver god mening at læse igennem

08052019-04
Information fra formand og skoleleder
JR nyansættelser er gået godt, vi har fået dem vi gerne ville.
X klasserne vokser med en gruppe mere. Såfremt vi skal ansætte, har vi nogle gode bud fra tidligere 
ansættelsessamtale. Endelig beslutning træffes forhåbentlig på tirsdag. 
Cordoza grunden er beskrevet i byrådet dagsorden/ref.
Vedr. Loma, der lægges pt. gulv. Skolen bruger ikke penge på inventar, det betales af ejendomscenteret.

http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=2eaf46d0-0d3b-49ae-b654-8f51f596ccbd
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Aula kort orientering herom.
Lotte: skolebestyrelsens ambition debatteret, (bilag i drev) Der nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder 
videre med ambitionen.
Målet er, at der kan linkes til ovenstående når nyhedsbrev fra formanden kommer i juni måned.

08052019-05
Skemaer
Gennemgået ved skemalægger NE. Skemaerne blev godkendt.

08052019-06
Næste års møder
Vi fastholder nuværende, dog frem til kl. 20.00 med undtagelse af august og januar.

03042019-07
Evaluering af året der er gået
Taletid, tidsfastsætte punkter

03042019-08
Principper fra sidst, udsat
Elevrådet
Udsat

03042019-09
Skolehjemsamarbejde fortsat, hvordan griber vi det an
Herunder kommentarer fra d. 2504
Udsat

03042019-10
Deltagelse i Skole og Forældres landsmøde
Man byder ind hvis det har interesse

03042019-11
Deltagelse i forældremøder ved skoleopstart
Det prioriteres at deltage i 0.-3 årgang, x o j og de nye 7 klasser. Lotte sender bilag rundt.

03042019-12
Evaluering FU 04.06
Kan med fordel faciliteres sådan at medlemmer møder hinanden på tværs af skolerne.

03042019-13
Planlægning af møde med forældre 29.10.19
Udsat, evt. noget forårsmøde på tværs af personale, skolebestyrelse og forældre

03042019-14
Eventuelt
God sommer til alle
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