
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 03. marts 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, 
Kristine Lauritsen 
 

Fraværende Jacob ,Ida 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO] 

REFERAT  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

03032021-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
 

03032021-02 
Elevrådet, intet nyt 
 
03032021-03 
Spørgsmål til referat fra FU, ingen bemærkninger, der er ny mål og indholdsbeskrivelse ift. SFO. Det 
undersøges om FSO vil kunne deltage næste skb. møde. Fælles dialogmøde udskudt 
Referat februar 
 
 
03032021-04 
Information fra formand og skoleleder 
intet nyt fra formand 
JR- Vi har travlt med at gøre klar til at modtage vores nye april børn, der arbejdes på udvikling af 
indskolingshusene. Vi er i gang med en evaluering og et kig fremad. Vi skal ansatte, afventer dog lige 
resurse udmelding. Afsat 600mio, hvilket kan betyde ca. 200.000 til ug.  
Nationale test skal gennemføres. Elevplaner udgives ikke i år. UVM har givet tilladelse hertil. Der er blevet 
ansat til vores specialklasser, mangler fortsat en. Det er centralt blevet vedtaget et rygeforbud for elever i 
folkeskolen. SB tager stilling næste gang i forhold til snus. Personalet må fortsat ryge i dertil afskærmet 
område. 
 
03032021-05 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=e95ab14f-40d8-4733-ac29-41b91a4c8f9c


SIDE 2/2 

Corona, ikke for optimistiske i forhold til opstart i midt marts. Der florerer et generelt ”ikke samtykke” skriv 
blandt forældre. JR har udarbejdet et generelt tilbagemelding herpå. Udfordringen med test, den 
nænsomme test tilgår os først når eleverne er tilbage. Der bliver et testkorps af 5, som kommer rundt i 
klasserne for at teste. Det er frivilligt at blive testet. 2 gange pr uge. Der arbejdes på trivselsgrupper i alle 
hjemsendte klasser. Skulle gerne køre fra næste uge. Trivsel blandt ansatte, de vil bare gerne tilbage. 
Holder humøret oppe, fredagsbar på en torsdag. 
 

03032021-06 
Skolebestyrelsens ambition og fokusområde 2021, fortsat fra sidst 
Det genoptages efter sommerferien, grundet ikke fysisk tilstedeværelse.  
 
 
 
03003221-07 
Trafik, fra årshjul 
Dronerapporten/trafikplanen rundsendes når den udkommer. Sikkerskolevej. JR tjekker op 
 
 
03032021-08 
Evt. 
Stor ros til fastelavn arrangementet.  


