
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 04. november 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, 
Kristine Lauritsen  
 

Fraværende Ingen 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

DAGSORDEN  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

 

04112020-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
 

04112020-02 
Elevrådet 
Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. uddeling af cykellygter d. 20.11 kl. 7.30. Medierne er informeret. Der 
er nedsat en arbejdes gruppe der arbejder med Rynkebyløbet. Vi er spændte på, om det i år afholdes 
grundet Corona. 
Skater ramper, streetfodbold, basket bane er ønsker til næste FU møde. Corona og elevernes tryghed er 
diskuteret i elevrådet. 
 
04112020-03 
Spørgsmål til referat fra FU. Fællesskab strategi tidl. betegnet inklusionsstrategi. FU er i tvivl om hvad der 
skal menes om den. Fællesskabsstrategi er bredere end tidl. inklusionsstrategi. Glidende overgange 
Referat 2209 
 
 
04112020-04 
Information fra formand og skoleleder 
Formand - ingen opdateringer 
Skoleleder, vi ansætter fortsat til vores specialtilbud, en ansøger er hoppet fra og vi overvejer genopslag. 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=9b41a54a-7f67-4ea6-ab2e-8932bbae4790


SIDE 2/2 

Indskrivningsaften foregår i år virtuelt, der er lavet et website der er sendt ud til alle indskrivningsforældre 
og det er delt på skolens hjemmeside. 
Den sidste halvdel af vores nye skolemøbler kom til skolen i dag. 
 
04112020-05 
Skolemøbler v. formanden 
Vi har modtaget en henvendelse fra en forældre, som ønsker en generel drøftelse i SB. De møbler der er 
underlagt vores indkøbsaftale lever op til de krav der er gældende for skolemøbler generelt. Taburetter til 
indskolingen, anbefales af ergoterapeuter (stor variation i skoledagen). 
 

04112020-06 
Forberede FU, punkter senest frist d. 23.10 
Der er ikke sendt nogle pkt. til FU pt. Punkter kunne være øgede midler til rengøring og Toiletforhold. 
JR præsenterede på mødet et koncept for et toilet der skal opsættes i uglereden som en test.  
Ministerens rundskriv vedr. økonomi til rengøring sendes til SB i morgen. 
 

04112020-07 
Corona status pt. er, at der er smittetilfælde på skolen. Vi er ringet om af patientsikkerhedsstyrelsen, fordi 
vi har flere smittede i en sag. Det betyder vi har en udbrudssag, det medfører en særlig opmærksomhed 
og vi kan få særlig rådgivning, men vi har ikke fået nye retningslinjer. 
Ledelsen har lavet en køreplan for corona udbrud, vi bliver hele tiden klogere.  
Det er nu tilladt for personalet at bruge visir. Mundbind ikke tilladt, grundet aflæsnings vanskeligheder i 
mimik. 
Mundbind for elever er tilladt, dog går vi i dialog med forældrene om det sundhedsmæssige i at bære 
mundbind mange timer hver dag 
Der går mange timer tabt ifbm. Corona. Senfølger er også en økonomisk belastning. Der arbejdes på et 
økonomisk perspektiv på Corona. 
 
04112020-08 
Fremlæggelse af vores X og J tilbud v. Kristine  
Der er sket en stor tilgang og flere klasser i både forhold til x og j. J (elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder) er nu samlet på UG, hvilket giver en god sparring ift. flere kollegaer. 
X elever autisme spektrumsforstyrrelse, de trives bedst i mindre lukkede grupper. Der er oprettet en 
mellemform i X, målrettet elever med skoleværing /angst. Mangler fortsat at ansætte to. J eleverne vil 
gerne deltage i det større fællesskab. J elever integreres for dem som kan i den almene undervisning. der 
visiteres 6 gange pr år til klasserne, og revisitation en gang pr. år. 
 
04112020-09 
Evt. 
Høringssvar vedr. ferieplan er sendt ud, deadline er nu på mandag d 9.11, send kommentarer til formand. 
Vi tænker, at gennemføre et spare år kommende år, sådan, at vi 21/22 kan gøre en større indsats i forhold 
til udskiftning af smartboards med den nyeste teknik. 
Forældre henvendelse vedr. skolepatrulje ved Tåstrupvejen. 
 


