
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 2. november 2022 
Tidspunkt 17.30-20.00 
Mødested Mødelokalet 
Deltagere Camilla Lillemose Dose, Camilla Skriver, Eva Rosenbæk-

Svane, Heidi Bonsvig, Jacob Juhl Nielsen, Line Raae Lund, 
Mads Grotenberg 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Mette Pedersen, Malene 
Stidsen, Jimmy Mortensen, Cecilie, Sofie og Ida. 

Fraværende Mads, Ida, Cecilie 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO]  BILAG  

DAGSORDEN  

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

021122-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Ingen bemærkninger 
  
021122-02 
Elevrådet 
Lygteevent d 9.12 SB yder økonomisk støtte hertil. 
Første møde i elevrådet gik med praktiske tiltag 
 
021122-03 
Information fra formand og skoleleder 
Forperson - der er en dialog på Facebook med Ina Lindemark om budget. 
Skoleleder - vi har ansat den sidste vi manglede på team 6. 
Vi går en kold tid i møde, skolen er utæt. Rengøringen er ikke tilstrækkelig. Bord/ bænke sæt 
kommer til foråret, det er et ønske fra elevrådet. 
 
021122-04 



SIDE 2/2 

Spørgsmål til referat fra FU. ingen spørgsmål, væksthuset har skiftet status, hvor fokus 
fremadrettet vil være på en tidlig indsats. (aldersmæssigt)  
Link  
 
021122-05 
Værdigrundlag og anti- og mobbestrategi på fra sidste møde 
Bilag vedlagt 
MI gennemgik actioncard for medarbejdere, klassetrivsel og mobning. Erfaring og feedback fra 
DCUM. 
Der nedsættes et udvalg der arbejder med værdiggrundlag. Eva, JR, Jimmy, Camilla S.  
Pkt. tages på igen i feb. 
 
021122-06 
MED.bog – orientering 
Det bliver en meebook løsning i en 2 faktorløsning. Den består af de lovmæssige krav, da., mat., 
og elevens alsidige udvikling. (et nyt ord for elevplan) For overbygningen vil den også indeholde 
udd.plan. 
 
021122-07 
Indskolingshuse v. Mette Petersen 
Indskolingen er kommet godt fra start i det nye skoleår. 3.årg tilmeldt legowedo. 2 årg. har 
brudt skema op og kører i temaer, pt. nordisk mytologi, mange gode aktiviteter. 
1.årg., det har været en hård start, overgangen fra 0-1., mange fag, og skift. Vi arbejder med 
klassefællesskaber. 0 årg. er også kommet godt fra start. 0.a er koblet med to personaler 
grundet elever med sprogvanskeligheder. Arbejder også med SL på hele årgangen. Der er 
tilknyttet en inklusionsvejleder til indskolingen. 
 
021122-08 
Ambition videre formidling 
Eva kommer med et udkast til juleinfo, tages på til gennemlæsning næste gang.  
 

021122-09 
Evt.  
Et pkt. til næste gang (når FSO deltager på SB) forskelle på reden og huset, er der flere 
aktiviteter det ene sted ift. det andet. overgang fra SFO –klub 
 
Rasmus A kommer, der er 60 tilmeldte pt. DZ der ønskes forplejning i form af kaffe te og kage 
Line ringer til DZ og vi skal ikke sidde i bus 
 
Forældrehenvendelse 
 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=4b18903e-f62e-4271-b1c3-d1c55626674e

