
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 01. september 2021 
Tidspunkt 17.30.00-20.00 
Mødested Skolens kontor 
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, Malene Stidsen, Irene Koza, Mette 
Petersen 

Fraværende Jonas Rasmussen, Ida Ketelsen, Lotte Liebst, Didde Laier-
Brodersen 

Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent Mette Petersen 

DAGSORDEN  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

01092021-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat godkendt. Dagsorden godkendt. 
 

 

01092021-02 
Elevrådet 
Ingen punkter fra elevrådet. Ida fraværende 
 
 
01092021-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Link 
Det er besluttet, at lave en tillægsbevilling på faglige udfordringer efter corona af Byrådet. Beløbet er på i 
alt ca. 333.000 kr. – for Uglegårdsskolen ca. 100.000 kr. De er ikke kommet endnu, men vil være 
øremærket trivsel. Det er desuden besluttet, at lave en kortere skoledage og så er der en drøftelse ang. 
elevplaner mellem de 3 skoler i kommunen. Hvis der ikke skal udarbejdes elevplaner, skal der laves noget 
andet. 
 
01092021-04 
Information fra formand:  
Lotte fraværende 
Information fra skoleleder:  
Peter fortæller om Unge-og børnetopmødet, 0 årgangs forældremøderne flyttet grundet mødet.  

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=2d87e37e-4346-4c4b-a1f6-0b304cc9f4fd
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Care for you, orienteret om inden ferien: biodiversitets-rapport med anbefalinger er kommet. Miljø og 
teknik og skolen skal mødes sammen med personen fra Care for you og drøfte det videre. 
Stillingsopslag: en ansøger til annoncen inviteret til samtale, men vedkommende kom Ikke i betragtning, 
derfor et genopslag på stillingen. Jyllandsposten kontaktet skolen og spurgt til om skolen var 
interesserede i en specialannonce, og det er der takket ja tak til. Pt en enkelt inviteret til samtale på 
genopslaget. Generelt meget stor udfordring at få en uddannet lærer med fysik/kemi kompetencer. 
Corona: kort orientering om corona indsatsen på skolen for nuværende. Skolen har sagt nej tak til at være 
et vaccinations pop-up sted. 
Præsentation af afdelingsleder Mette. Mette fortalte, at hun er kommet godt i gang og er glad for at være 
på skolen.  
 
01092021-05 
Projekt Loma 
Vi får besøg  
Hanne på besøg – LOMA: lokal mad for andre. Der arbejdes på samarbejdet med de lokale. På grund af 
corona har det været lidt svært at få det sat i gang. 
Hanne fortæller om dagligdagen. Det er 5. og 6. klasserne, der står for at lave maden. Det er 10-13 elever 
i køkkenet af gangen. Resten af holdet har teori imens, planlægger indkøb og skriver på bloggen, der er 
knyttet til projektet. Der prioriteres forskellige madvarer på ugedagene, sådan at der både er fisk, kylling, 
vegetar og kødretter repræsenteret. Gerne økologisk, mål om 50% og med en målsætning om at 
halvdelen af måltidet består af grøntsager. Et måltid mad koster 18 kr. Der serveres for 1. og 3. klasse og 
maden skal være klar kl 11. 
I dag var 60 bestillinger. Det er en stor bestilling. Der kan bestilles frem til kl 08.30. Men det fungerer fint 
nok og forældrene er glade for fleksibiliteten. 
Når 1. og 3. klasserne har spist, skal der vaskes op. Der er service efter spisningen plus det, der er brugt 
til at lave maden. Det skal eleverne trænes op til. 
Forinden opstart i år har eleverne fået instruktion i forhold til hygiejne og madvarer. 
 
Fremadrettet skal der være en drøftelse af, hvor der skal produceres mad. Loma er stadig et projekt. Hvis 
successen bliver større end den er nu, er køkkenet i klubben for småt. Hanne vil også forsøge at gå videre 
med et samarbejde med den lokale brugs. Lige nu kører de ikke ud med maden og det er det, der pt står i 
vejen for et samarbejde. Det kunne også være godt at få en ordning med de madvarer, Brugsen ikke 
sælger.  
Der mangler også en holdbar betalingsløsning. Lige nu er der meget tastearbejde efter udleveringen af 
maden. 
Fremadrettet også være obs. på om de børn, der ikke nødvendigvis har de mest varierede og sunde 
madpakker med, også får mad fra projektet. 
 
Punktet tages op igen efter nytår.  

01092021-06 
Ambitioner for året 
Der skal laves en ny ambition. Gennemgang af brainstorm omsendt på mail. Her bl.a. fokus ind IT-
færdigheder og/eller flexibel adfærd/opførsel. Drøftelse af at rammer og vilkår er bestemmende for 
punkter/indsatser for SB’s arbejde i det her skoleår. Der er mange ting i det omkringliggende samfund, der 
kan have indflydelse på folkeskolen i det her efterår.  
Alle melder ind inden mandag d. 13. september – punkter sendes til Larus og Line. 
 
01092021-07 
Godkendelse af ferieplan 22/23 
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Forslag om at starte efter sommerferien mandag d. 8. august 2022 i stedet for som i planen tirsdag d. 9. 
august. I stedet flyttes feriedagen her til efter juleferien, således at opstart efter juleferien er onsdag d. 4. 
januar 2023. SB bakker op om forslaget og det er vedtaget. 
 
 
01092021-08 
Forældremøder  
Repræsentanterne fra SB har en oplevelse af ikke at være blevet kontaktet i tide til møderne eller er slet 
ikke blevet kontaktet. Skolens personale har inden ferien lagt møderne og det er viderebragt til SB på 
sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien.  
En ide om et videoklip, hvor SB fremlægger principperne, der kan vises på forældremøderne, hvor der 
ikke er deltagelse. 
Det besluttes, at der på SB mødet i juni 2022 fordeles klasser – og at også her besluttes hvilke årgange, 
der skal prioriteres. Kontakter udveksles. 
Dorte opdaterer årshjulet, så det kommer på som punkt i juni måned. 
 
01092021-09 
November møde for forældre?,  
Rasmus Alenkær kan ikke i november. Der er valg til SB i maj. Så måske placeret slut januar eller start 
februar. Det kunne også være i marts. Dorte tager kontakt til Rasmus og hører om der er ledige datoer her 
omkring. Line og Heidi i et hurtigarbejdende udvalg.  
 
01092021-10 
Høringssvar budget, fra årshjul 
 
 
01092021-11 
Evt. 
Line: dejligt med besøg af Hanne 
Camilla: ønske om orientering om det nye fraværsregistreringssystem. 
 


