
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 04. september 2019 
Tidspunkt 17.30-20.00 
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: Joen Seyfart 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Irene Koza, Dorte 
Zangenberg 

Fraværende Heidi og Britt 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

REFERAT 
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

04092019-01 
Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendt 
 

04092019-02 
Nyt fra elevrådet 
Elevrådet er ikke konstitueret endnu, men elever fra hver klasse er valgt. 
Mia inviteres med på næste møde som lærerrepræsentant for elevrådet. 

04092019-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat aug 
Kort gennemgang og refleksion over punkterne 
 

04092019-04 
Information fra formand og skoleleder 
Vores suppleant Christian er stoppet. Der er en ledig plads nu som suppleant. Skolebestyrelsens 
medlemmer nævner det på forældremøderne og henvendelse skal ske til administrationen. Der er 
mulighed for at deltage i konference om samarbejdet mellem skole og hjem. Det kunne godt være 
interessant.  

http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=6b59b91e-21a5-46a2-98d4-59d15aa4e09f
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03.10 information omkring budgettet, der er 2 pladser til skolebestyrelsen. Lotte deltager og evt. en mere. 
Ambition som bestyrelsen har lavet, vi har lovet at vi nedsætter arbejdsgrupper ned omkring nogle af 
emnerne. 
 
Loma, Britt Heidi og Lotte 
Alle børn skal blive så gode som de kan, Line, Didde, Jacob 
Sikke skolevej, Lotte, Didde, Line 
Toiletter, Malene, Jonas og Flemming 
Løn, Jacob, Lotte og Laurus 
 
Tøj str. fra skolebestyrelsen – henvendelse til Lotte 
 
Nyt fra skolebestyrelsen er skrevet aug-sep. Deles med bestyrelsen efter mødet. 
 
Vi har ansat en masse nye lærere i dette skoleår, vi har sagt farvel til den gamle repræsentant i 
skolebestyrelsen. 
Alle de nye ansatte er super glade for deres modtagelse her på Uglegårdsskolen. 
Vi går i stillingsopslag inden længe 
 
Vi afventer spændt økonomien for året 
 
God tur til Snekkersten for alt personalet igen i år, det har været en god start på året 
 
Alle ansatte har været med til et stort fællesmøde med de andre skoler i kommunen omkring professionel 
kapital 
 
Vi arbejder fortsat på toilettet i Uglereden til drenge, det er udfordret på store lugtgener 
 

04092019-05 
Ferieplan for 20/21, fra årshjul 
Godkendt med skolestart d. 10.08.20 
Regneark kalender laves og formidles via hjemmeside 

04092019-06 
Trafik, fra årshjul 
Vi har sendt materiale ud til alle forældre 
Der er ansat en ny i stedet for Conni – der er ønske fra udvalget om at invitere hende på besøg og få lavet 
opfølgning på tidligere drøftelser 
Lotte tager initiativ til at kontakte den nye trafikmedarbejder i kommunen 
 

04092019-07 
Principper  
Bestyrelsen har et ønske om at der ikke er nogle der er mere end 4 år gamle. Vi sætter punktet på næste 
møde. Godkendelse af budget (Line) og godkendelse af UV-midler (Jacob) skal på næste gang. 
 

04092019-08 
Skolehjemsamarbejde fortsat, hvordan griber vi det an 
Herunder kommentarer fra d. 2504 
Punkt på næste møde 
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Skolebestyrelsen er meget velkommen på flere fællesmøder. Vores ansatte var meget begejstret for at få 
besøg. 
 

04092019-09 
Høring budget fra årshjul 
Det besluttes at Lotte som formand på bestyrelsens vegne kan afgive høringssvar 
 
 
04092019-10 
Deltagelse i forældremøder ved skoleopstart, evaluering fra årshjul 
Punktet skal rykkes til oktober i årshjulet 
 
04092019-11 
Status Loma 
Eleverne er pt. ved at tage deres hygiejnekursus 
Der er indkøbt en masse ting til køkkenet 
Eleverne starter op med at øve opskrifter 
Tænker opstart inden efterårsferien 
 
 
04092019-12 
Planlægning af møde med forældre 29.10.19 
Forældrene har nævnt, kost og mobning og sociale medier 
Et emne kunne være forældresamarbejdet 
Evt. et møde med de andre skoler – noget unge tema kunne være interessant  

04092019-13 
Eventuelt 
 
 
 


