
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 02. juni 2021 
Tidspunkt 18.00-20.00 
Mødested Google Meet møde, kode kommer fra Jonas kort før mødet 
Deltagere Lotte Liebst, Camilla Lillemose Dose, Didde Laier-Brodersen, Heidi 

Bonsvig, Jacob Juhl Nielsen, Larus F. Gudmundsson, Line Raae 
Lund, Ida Ketelsen, Malou Andreasen 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Irene Koza, Mette 
Iversen 

Fraværende Jonas, Didde og Heidi 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

REFERAT  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

02062021-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Ordstyrer, Larus 
Godkendt 
 
 

02062021-02 
Elevrådet 
- elevpenge faglig løft og trivsel 
Der er ikke noget nyt fra elevrådet pt. de er gået så småt på sommerferie. 
Der er penge næste år 10.000 fra trivselspuljen til elevrådet – der skal tænkes over hvad pengene kan 
bruges til af gode formål. 
I øvrigt er penge brugt til Kragerup ”go high”, leje af busser mv. for hele 9 årgang, alle har haft en super 
god dag. 
 
 
02062021-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Link 
Ingen spørgsmål 
 
02062021-04 
Information fra formand og skoleleder 
Intet nyt fra formanden, der har ikke været de store armbevægelser på det sidste. 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=17f2686e-907e-4732-9023-0fc020460276
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Information fra Peter. Der er sidste skoledage d. 22.06 for 9 årgang, vi bruger sidste års koncept med 
karamelkast udenfor og med klasser linet op med afstand. Der bliver også vandpjask, men inden for egne 
klasser. Film og underholdning skal kigges igennem af Peter. 
Torsdag sidste uge er der dim.fest i storrum på skolen, hver klasse for sig. Peter holder tale og der vil 
være uddeling af beviser og roser som vanligt. 
 
Vi har besluttet at vi skal på seminar d. 03-04.aug i år med alle medarbejderne. Fuldt program og sociale 
aktiviteter på tværs. 
 
Den nye Solrød Aftale (A20) har fundet vej ind på Uglegårdsskolen. Der er lidt forringelser på vores skole 
og det snakker vi en del om. Aftalen skal evalueres med de andre skoler. Vi forventer at den finder et fint 
leje og vi er godt på vej. 
 
 
02062021-05 
Skemaer næste år, fra årshjul 
Kort fremlæggelse af prioriteringer for året skema. Vi har i år ikke ugletid men ugledage. 
 

02062021-06 
Trivselsundersøgelsen for vores elever fra årshjul 
Vi er så stolte af vores elever, vi er langt og alle har gjort en indsats for at komme i hus. Fristen er nu d. 
18.06. 
 
02062021-07 
Corona 
Der er ønske om at diskutere muligheden for klassearrangementer. Der er stort ønske om snart at kunne 
afholde et eller andet. 
Der bliver spurgt til klub og SFO, kører vi efter reglerne eller er vi for strenge med at klasserne ikke må 
deles. Vi kører efter reglerne, men til den skrappe side. Man må ikke som udgangspunkt blande 
klasserne, men kun i ydertimer. 
Vi får flere midler til trivsel og faglighed fra regeringen grundet corona, pengene skal bruges til løft af 
faglighed. 
Vi undersøger om vi kan få lov at få test på skolen også over ferien. 
 
 
02062021-08 
Forældremøder næste år 
0-3 klasse, 7 klasse og specialområdet prioriteres. 
Administrationen deler arket med overblikket over møder med formand for bestyrelsen. Derefter deles 
møderne ud blandt medlemmerne af skolebestyrelsen. 
Genstart af forældreråd kunne være et godt emne at tage med ud. 
 
 
02062021-09 
Møder næste år, fra årshjul 
Onsdage fra 17.30-18.00 spise sammen og så op start kl. 18-20. Første onsdag i hver måned. 
 
02062021-10 
Evaluering af det forgangne år, fra årshjul 
Det har været et anderledes år grundet Corona, året er gået godt trods omstændighederne. Bestyrelsen 
kan godt lide at der kommer gæster og fortæller lidt om et emne. Det skal vi fortsætte med. 
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Der skal kigges på principper igen.  
Bestyrelsen glæder sig til at få gang i udvalgsarbejdet igen, et forum hvor man kan fordybe sig i nogle 
detaljer og være med til at træffe nogle beslutninger. 
Vi ønsker mere arbejde sammen med de ansatte, et samarbejde mellem forældre og ansatte også i 
bestyrelses kontekst. 
Det har været et stille år for skolebestyrelsen. Der har ikke været så mange henvendelser. 
Der er fortsat motivation og gejst hos hele skolebestyrelsen – det er vi alle meget glade for. 
 
02062021-11 
Ungeprofilundersøgelsen v. Peter 
Der er lavet en undersøgelse for vores elever fra 7-9 årgang, hverdagslivet i Solrød kommune. Der er 
stillet spørgsmål på landsplan. Der er ikke noget der skiller sig mærkbart ud, der er en lille overvægt på at 
starte op med at drikke alkohol i 7 årgang, andre steder i landet hedder det 8 årgang. 
Der er opmærksomhed på hele landet omkring selvskade. 
Flere børn går for sent i seng. 
Undersøgelsen laves kontinuerligt og vi kan gå tilbage og sammenligne med andre år, men det er ikke 
gjort for nuværende. 
 
 
02062021-12 
Evt. 
Der er kommet en henvendelse om brug af smartboard og youtube i SFO og klub. Henvendelsen sendes 
videre til ledelsen. 
Første input til budget i juni måned.  


