
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 02. marts 2022 
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, Mette Iversen 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Annett Andreæ 

Fraværende Lotte, Jacob, Larus, Ida, AAN 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO] 

DAGSORDEN  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

02032022-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
 

02032022-02 
Elevrådet - Intet nyt, har haft holdt møde i mellemtiden.  
 
02032022-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
2 HA, 5 MU og 5 UG kommende 0.klasser 
 
02032022-04 
Information fra formand og skoleleder 
JR, kommunaldirektør er blevet afskediget, hvilket betyder at områderne nu varetages af de to 
tilbageværende direktører, indtil ny ansættelse. 
Intet nyt fra formanden 
Reducering af prøverne på 9 årg, fra 7 til kun 4 prøver, skr. dansk, ret og læs, mdt. da., skr. mat og eng. 
mdt. samt valgfag på 8 årg. grundet corona. 
 
 
 
Herunder corona 
 
Kun ved udbrud i klasse, for elever udl. test. 
Vi er tilbage igen til daglig rutine. 
 
02032022-05 



SIDE 2/2 

Besparelser 
Der er orienteret til alle i relevant rækkefølge om besparelserne. S klassen lukke ned og x ml. form 
afvikles. 
Mad reduceres til en lærer, og kursuspuljen holder også for.  
Berørte forældre (x/s) informeres ifbm. re visitationerne.  
Svømning kun på 4. årg. 
 

0203022-06 
Elevtal og 0.klasse 
5 store 0.klasser med et loft på 26 elever. 
 
 
02032022-07 
Trafik  
Udsættes 
 
0203022-08 
Skoleplan 2022 
lærerenes nye arbejdstid A20 gør at man nu laver en skoleplan indeholdende UG egne mål. Hvert team 
har budt ind med det der ligger dem på sinde, opstillet egne mål. 
Skolen uden skæld ud og low arousel arbejdes der med gennemgående på hele skolen. 
 
 
02032022-09 
Brugertilfredshedsundersøgelse 
Trafik vil JR fortælle om ift. FU 
Vi har ikke været nok ude i verden. 
Færre visitationer, mange elever i klasserne. 
 
02032022-10 
Valg til skoleåret 2022/26 
 
 
02032022-11 
Evt. 
 
 


