
 
 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 
 
Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 04. december 2019 
Tidspunkt 17.30-20.00 
Mødested Mødelokalet UG 
Deltagere Lotte Liebst, Britt Falskov, Jacob Juhl Nielsen Didde 

Laier-Brodersen, Heidi Bonsvig, Larus F. Gudmundsson, Line Raae 
Lund, Cecilie Kjeldsen Bentzen 
Suppl: Joen Seyfart 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Irene Koza, 
Flemming Sørensen 
Magnus Krickau og Victor Andersen 

Fraværende [Didde Laier-Brodersen, Magnus Krickau, Victor Andersen] 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO] 

REFERAT 
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

04122019-01 
Godkendelse af dagsorden og referat 
 

04122019-02 
Nyt fra elevrådet 
Deltog ikke 
 

04122019-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat 12.11.19 
Mødeplan er tilgængelig på nettet. 
Der står noget om dannelsestrategien, uvist om den er godkendt. Høringssvar er også tilgængelige 
Naturfagskonsulentstilling er sparet væk 
 
 

04122019-04 
Information fra formand og skoleleder 
Der er gjort lille indsats på trafikområdet. Vedr. fællesarrangement ml skoler hænger lidt 

http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=ee750a33-77e5-4d76-bfe9-38d1e64fa217


SIDE 2/2 

Der er arbejdes med professionel kapital,  ledelsen amr, tr samt de andre skoler i kommunen lige 
hjemvendt fra konference. Nærmere info følger 
 

04122019-05 
Timefordelingsplan 
Bilag følger, første udkast udl. på mødet. evt.spansk i nogle linjetimer på kommunikationslinjen. 
Timeplanen skal vedtages på næste skb.møde. 

04122019-06 
Principper  
Deling af klasser 
Princip for timefordeling 
Der ligger et udkast i mappe på drevet vedr. princip for deling af klasser/sammenlægning af klasser. 
Princip for timefordeling  godkendt og lagt på hj.side 

 04122019-07 
Skole hjemsamarbejde fortsat, er lagt i drev kommer på mødet igen i feb. 
Deling af klasser 
Elevrådet har også princip på til næste gang 
 
Skolens værdier ind i princip, samt overordnet tanker, det tilstræbes vendinger fra dannelsesstrategi også 
vil kunne indgå i princip for forældresamarbejdet. 
. 

04122019-08 
Henvendelse vedr. undervisningsmaterialer 
Svar rundsendes til efterfølgende godkendelse.  
 
 
04122019-09 
Status på ambitioner 
Udsat fra sidst, genoptages i feb. 
 
04122019-10 
Skolefoto, evaluering 
Udsat fra sidst. genoptages i jan. Et forslag er at SM tager kl billeder af alle klasser,for derefter at alle 
elever får et gratis kl.billede 
 
04122019-11 
Planlægning af møde med forældre, fælles inspirations og dialogmøde med de andre 2 skoler 
Udsat fra sidst 
 

04122019-12 
Eventuelt 
bevægelse i skolen,som et pkt. på dagsordenen i feb. 
Dem der er på valg, skal indberettes 
 


