
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 03. november 2021 
Tidspunkt 17.30.00-20.00 
Mødested Skolens kontor 
Deltagere Lotte Liebst, Camilla Lillemose Dose, Didde Laier-Brodersen, Heidi 

Bonsvig, Jacob Juhl Nielsen, Larus F. Gudmundsson, Line Raae 
Lund, Ida Ketelsen 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Irene Koza, 
Kristine Barsøe Lauritsen 

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

DAGSORDEN  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

03112021-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
 

03112021-02 
Elevrådet 
Ida formand, Malik og Cecilie er valgt til næstformænd. Nedsat grupper til cykellygteevent og 
Rynkebyløbet. 
Der var igen klager over toiletter på seneste elevrådsmøde. 
Store elever savner rampe, der er blevet fjernet. 
Evaluering af OL. God og velplanlagt event. Underen over hvorfor piger og drenge var delt op i fodbold. 
Underen over pointgivning. 
Forslag om at vi søger sponsorater til at etablere en ny skaterrampe eller noget andet der kan fungere 
som samlingssted.  
 
03112021-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Link til referat fra sept. mødet 
 
03112021-04 
Information fra formand og skoleleder 
Herunder corona 
Der er lavet høringssvar til budgettet. Flemmings skriv er blevet delt i en tråd på Facebook. Der er stor 
frustration.  
Henvendelse fra TV2 vedr. nedslidte skoler. Lotte har takket nej. 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=6eeabe7e-0368-4f81-b036-7a8d6e96de60
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Forældrehenvendelser ift. budgettet. Stort pres for forældre at skulle hente før 16:15 om fredagen. 
Utilfredshed vedr. lukkeuger i sommerferien. Støj på Facebook.  
Punktet tages op til drøftelse igen på næste møde ift., hvad der rør sig og om skolebestyrelsen skal sætte 
ind med noget. 
Jonas var på besøg i fredags. Han starter op på onsdag d. 10/11. Jonas er klar og glæder sig til at komme 
tilbage. 
I forlængelse af Børne- og ungetopmødet er der sat en dato i kalenderen for oplæg med Chris Macdonald 
for eleverne. 
Der skal følges op på evaluering af børne-og ungetopmøde. 
Der kører for tiden debat om håndtering af ordblinde elever.  
Vi har pt. ca. 25 Coronasmittede elever og to-tre personaler. Vi har fået udvidet testtiden med to lektioner 
om ugen om tirsdagen. Vi stiller med forsøgsklasser ift. nyt Corona test apparatur.  
 
03112021-05 
Indskolingshuse fra årshjul 
Fokus på børnenes toiletvaner. De små børn har svært ved at tisse i kummen. Ingen lugtgener, men 
børnene har udfordringer med deres toiletvaner. Hiver toiletbørster ned. Smider papir rundt omkring. 
Børnene er bange for håndblæserne. 
Irene hører at børnene elsker toiletterne og er glade for at gå på toilettet nu. 
Opstarten har i aprilperioden været som sidste år. Det har været godt at kunne fordybe sig i egen gruppe. 
Men det giver mindre kendskab til de øvrige børnegrupper. Dette skaber utryghed for børnene, hvis den 
faste voksen ikke er der. Noget kan man tage med videre, men generelt er det en fordel at kunne blande 
sig. 
Der er enkelte forskelle på aktiviteter i hverdagen i husene, men overordnet køres det ens.  

03112021-06 
Ambitioner for året 
Fortsat fra sidst 
Introduktion fra Larus. Ambitionerne er færdig udarbejdet. 
Der er enighed i bestyrelsen omkring ambitionerne.   
Alle skal tænke over, om der er noget de brænder for og vil med i en arbejdsgruppe omkring. 
 
03112021-07 
Årskarakterer v. Peter 
Elevplaner bortskaffes. Nationale tests erstattes af andet. Begrebet uddannelsesparat bliver afskaffet.  
Elever på UG får nu tre årlige karakterer, dette ønskes ændret til to årlige, som er rigeligt. Derudover 
ønskes at eleverne får en personlig skriftlig udtalelse, når de går ud.  
Elevrådet bakker op om kun to årlige karakterbedømmelser. Det samme gør lærerne. 
Der er tilslutning fra bestyrelsen til forslaget og det vedtages fremover at overgå til to årlige karakterer 
samt en skriftlig udtalelse ved afgang fra 9.kl. 
 
03112021-08 
Loma 
Der er sygemeldinger hos personalet og præmisserne for at køre det videre pt. er der ikke. Der sælges 
omkring 100 måltider om dagen. Det er et stort arbejde og der er pt ikke ressourcer nok.  
Irene hører, at der ikke er opbakning til projektet hos lærerne.  
Loma er en mærkesag og bestyrelsen ønsker ikke at dræbe den. Udvalget arbejder videre og indhenter 
tilbagemeldinger fra de involverede lærere og elever og lærere fra team 6. 
 
03112021-09 
Trafik opfølgning fra sidste møde 
Politiet er inviteret ud til at observere trafikken rundt om UG. 
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03112021-10 
Forældremødet i januar 
Rasmus Alenkær er hyret  
 
 
03112021-11 
Evt. 
 
 


