
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 02. december 2020 
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, 
Flemming Sørensen  
 

Fraværende Lotte Liebst 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGOt] 

DAGSORDEN  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

02122020-01 
Godkendelse af referat og dagsorden  
Godkendt 
 

02122020-02 
Elevrådet  
Intet nyt, cykellygter arrangementet forløb godt og der blev ca. uddelt 100 stk. 
 
02122020-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat 10.11.20 
 
Mødet d 8.12 er aflyst/udsat til efter nytår 
 
JR fortalte om, hvorfor det er et relevant arbejde, at arbejde med en fællesskabsstrategi. 
Dagen i juni, overgangs dagen, FSO orienterede om denne, en stor markedsdag og om hvordan 
personalet er tænkt ind i processen.Krudthuset er også medtænkt i processen. 
 
02122020-04 
Information fra formand og skoleleder 
Der er foretaget  en del ansættelsessamtaler, mangler fortsat en funktionen omkring skolevægring og 
inklusion til x. 
Renovering er godt i gang, der forestår en del kloakrenovering, vinduer, pergola, brædder til facade er 
godkendt. Toilet i uglereden påbegyndes efter nytår. 
Det vil blive dyrere end beregnet, kloak renovationen var ikke som start medtænkt i budgettet. 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=f9e74a61-a89f-4c67-8da6-e03694d176a9
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02122020-05 
Corona 
Alle har ikke været enige i, at det var den rigtige beslutning, at lukke skolen på grund af det høje smittetal 
vi havde i uge 48. Der er pt. en bedring at spore hos de medarb der blev corona ramt.  
Som skole er vi nu nulstillet efter lukningen.Vi er forberedte på, at vi nemt igen kommer på listen over 
kommuner der har et for højt smittetryk. Stigningen sker  pt i området 30-49 årige. Personalet er nu mere 
splittet ud i deres pauser og der bruges mundbind ved møder over 4 personer. Efter endt juleferie, kan der 
ske en stigning af smittede igen, hvilket vi er meget opmærksomme på.  
Vi kører fremefter undervisningen efter skoleskemaet såfremt elever bliver hjemsendt. 
Det bliver spændende hvor mange der tager imod at blive vaccineret for Corona. 
 

02122020-06 
Evaluering af FU 
Se mail fra lotte, genfremsender punkterne. 

02122020-07 
Timefordelingsplan 2021/22 (fra årshjul) 
JR gennemgik timefordelingsplanen. Der lægges op til at gøre skoledagen kortere 2 lek på mellem trin 1,2 
lek i udskoling. Ugletid henlægges til omlagte uger. Der tilføres to voksne som kompensation for kortere 
skoledage. kl. tid er også til overvejelse. den bortfaldt med reformen. SKB har efterfølgende været enige 
om, at den fortsat skal bestå. 
  
1. tænkning 
● Kortere skoledage – 2. lærer 
● Ugletid 

 
02122020-08 
Elevtalsudvikling (fra årshjul) 
Svinger minimalt 1210-1230. Kommende børnehaveklasser er meget tæt vi ved ikke om det bliver 4 eller 
5 klasser, der skal tages beslutning om dispensationsansøgninger i januar, der er flere ubekendte, hvor 
mange går til spc kl, hvormange får skoleudsættelse mv. 
 
02122020-09 
Linjer i udskoling (fra årshjul) 
PGO fortalte om den nye linje. Der vil komme lærere til næste møde og fortælle nærmere om linjerne 
 
021220-10 
Fodgængerovergang ved Tåstrupvejen 
Helle Wester fortæller, at de ikke har fået borgerhenvendelser vedr. fodgængerovergangen 
 
02122020-11 
Evt. 
 
 


