
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 01. juni 2022 
Tidspunkt 17.30-20.00 
Mødested Mødelokalet 
Deltagere Lotte Liebst, Camilla Lillemose Dose, Didde Laier-Brodersen, Heidi 

Bonsvig, Jacob Juhl Nielsen, Larus F. Gudmundsson, Line Raae 
Lund, Ida Ketelsen,  
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Flemming Sørensen, Malene 
Stidsen, Jimmy Mortensen 

Fraværende Heidi 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO 

REFERAT 
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

01062022-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
 

01062022-02 
Elevrådet 
Elevrådet oplevede at det gik godt med mødet FU. Sidste elevråd møde er den 7.06 
 
01062022-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Link  
 
FU opleves som idealistiske, god dialog på mødet. Hvad bliver output, må tiden vise. 
FU opfordrede SB til at gå direkte til FU med problemstillinger via deres mail adr.  En uformel kanal er 
blevet åbnet. 
Der skal følges op i august forventninger- Et pkt på dagsorden i aug.- hvilke strategi skal SB anlægge. 
 
01062022-04 
Information fra formand og skoleleder 
Formand, sidste nyt fra SB er på trapperne 
Skoleleder, fagfordeling, skemaer og samarbejde med BUR er det der fylder pt. Derudover kæmper vi 
fortsat med rotter på skolens område. 
 
01062022-05 
Godkendelse af skema 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=d87f0b40-6a51-4f30-bf5b-79bc8e63f4ce


SIDE 2/2 

0a skiller sig ud ift. at de nu er en klasse med sprogbørn, det betyder, at der er to lærer ordning i alle 
lektioner. 0a er en mellemform. 
 2.årg har torsagen som en projektdag, flere ressourcer er samlet denne dag. 
ikke afvist, skemaet vil kunne sendes som pdf når det er tilendebragt med USU lagt ind også. 
 
 
01062022-06 
Rasmus Alenkær, ny aftale? 
Ny dato engang i efteråret slut okt start nov. DZ booker en dato. der skal gå en ny specifik melding til de 
forældre som havde tilmeldt sig den oprindelige dato. 
 
01062022-07 
Evaluering af året der er gået 
Jf. årshjul, hvordan klæder man nye medlemmer på. På junimøde, samt møderække på i juni. 
aug. mødet konstituering, + mødet i aug. forlænges med en time. Marts md pkt., skal skb. holde oplæg for 
aprilbørnene 
 
 
01062022-08 
Video til kommende forældremøder fra skolebestyrelsen 
Punktet på fra sidst 
Ja, det går vi med. Jacob og Line tager teten. Larus filmer.  
 
01062022-09 
Unge profilundersøgelse 
JR gennemgik og sender ud til SB 
 
 
01062022-10 
Evt. 
Farvel og tak for denne gang til Lotte, Didde og Larus 
 


