
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 03. februar 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 Gitte Sauer, Lotte Liebst 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

REFERAT  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

03022021-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
Ordstyrer Larus 
 

03022021-02 
Elevrådet 
Der har været holdt elevrådsmøde virtuelt. En ny hverdag opstår. Men det er svært at sidde foran 
skærmen i 8 lektioner. Lærerne synes det er svært at blive ved at finde på noget med bevægelse. 9 
klasse efterspørger svar omkring prøverne og glæder sig til en afklaring. 
Ensomhed fylder, der er tænkt tanker om hvad der binder skolen sammen på tværs. Ugletid var i 
tankerne, elevrådet har lavet en event for alle klasser i ugletid, hvor man skulle lave billeder af det man 
savner og elevrådet vil lave nogle fine plancher af alle inputs.  
Elevrådet har besluttet, at pantpengene i år skal gå til sjældne sygdomme hos børn. 
Rynkeby aflyses for 2021, men vi vil gerne igen i 2022. 
Vi afventer melding på nødundervisning for de store klasser, hvis det er tilfældet og prøverne aflyses, så 
kan vi arbejde på at gøre dagene kortere for alle de klasser der fortsat hjemmeundervises.  
 
 
03022021-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat fra mødet i januar 
Der er spørgsmål til dialogmødet, hvad dato er det vores skolebestyrelse skal deltage? Vi undersøger 
nærmere. 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=30877e58-9d01-4190-8ef1-0ee022430ce7
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Der er indstilling fra FU på, at vi skal have 5 børnehaveklasser her på Uglegårdsskolen. Punktet skal på i 
Byrådet før beslutningen er sikker for os. 
Vi er gået en mellemform og en J-klasse op i 2021. 
 
03022021-04 
Information fra formand og skoleleder 
Intet nyt fra formand 
Nyt fra skoleleder, det fylder, at eleverne nu skal starte op 08.02.21 for 0-4 klasse.  
Vi glæder os, lærerne er meget begejstrede for at få lov at møde eleverne igen. Der er igen igen 
forsinkelser for de retningsliner der skal komme fra ministeriet. Vi arbejder ud fra det der er blevet sagt på 
pressemødet. 
Kort orientering til bestyrelsen om fremmødte elever frem til nu. 
Vi har ikke nogen i risikogruppe for nu af de ansatte. 
Der spørges ind til trivsel, vi arbejder først og fremmest for trivsel. Læring kommer derefter i denne 
omgang. De sociale fællesskaber skal opbygges i første omgang, der skal leges og grines og vi skal være 
sammen. 
 
03022021-05 
Corona 
Se ovenstående punkt 
 

03022021-06 
Budget 2021, fra årshjul 
Udsat fra sidst 
Godkendt 
 
 
03022021-07 
Bruger tilfredshedsundersøgelsen, bilag vedlagt 
Kort gennemgang af en undersøgelse vi er meget tilfredse med. 
Der spørges ind til de gule områder og hvordan vi kigger på det. Gul er at betragte som en slags ”ved 
ikke”. 
 
 
03022021-08 
Timfordelingsplanen for 21/22, punktet genoptages fra december 
Godkendt med sprog fra 3 og 4 klasse og en kortere skoledag for udskolingen med 1,2 time og 2 for 
mellemtrin. 
Der spørges til hvor der kommer 2 lærer, hvis dagen forkortes. Der er ikke et svar på det spørgsmål for 
nu. 
 
030221-09 
Skolebestyrelsens ambition og fokusområde 2021, fortsat fra sidst 
Udsat 
 
030221-10 
Elevtal kommende klasser, fra årshjul 
Vi er indstillet til 5 børnehaveklasser. Vi har ikke nedgang i elevtal i øvrigt på skolen. 
Der går 6 9. klasser ud. 
 
03022021-11 
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Evt. 
Vi glemmer nogle gange hvor godt vi har det. Husk på det, vi kan ikke sammenligne os med andre 
kommuner. Der er kommuner hvor der ikke er kommunikation på niveau med Solrød eller i det hele taget 
kommunikation. 
 


