
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 05. januar 2022 
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, Dorte Zangenberg 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Annett Andreæ 

Fraværende Lotte, Larus, Peter 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

DAGSORDEN  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

05012022-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Ordstyrer: Didde 
Godkendt 
 

05012022-02 
Elevrådet 
Der arbejdes på at udarbejde regler og rammer for det at være en del af elevrådet, hvordan man vælger til 
formand og næstformand, hvilke opgaver der følger med og hvordan man begår sig. 
Der har været lygteevent før jul. Der blev delt 80 lygtesæt ud. Vi kunne godt bruge mange flere lygter til 
uddeling. Der blev delt ud, uden at nogen skulle være politimand. Reflekser kunne være en mulighed også 
næste år. 
Elevrådet profiterede fint socialt også af dette arrangement. 
Der er spørgsmål til undervisning og corona. Nogle elever føler sig utrygge ved at blandes i valgfag og 
fransk. Retningslinjen siger, at eksamensfag må gennemføres. Derfor holder vi fast i valgfag. Fransk 
gennemføres fremover med 8 meters afstand i faglokalet. Hvis vi lukkes så kan vi indføre 
nødundervisning. 
 
 
05012022-03 
Spørgsmål til referat fra FU 07.12.21 
Link  
Ingen spørgsmål 
 
05012022-04 
Information fra formand og skoleleder 
Herunder corona 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=851b06f1-edd2-4d06-b1a6-e28127e1f47b
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Formanden har meldt afbud. Men der er sendt en mail ang. trafik til kommunen 
Nyt fra skoleleder:  
Vi har corona retningslinje klar pr. 05.01.22.  
Vi kigger på udeområder for 6 årgang. Vi skal have fokus på at de ansatte får lukket elever ind i klasserne 
så hurtigt som muligt efter et frikvarter. 
Der kommer fra næste uge 1 ugentlig test tirsdag. Derudover kan vi supplere med selvtest. 
Rengøringen er utilfredsstillende i disse dage. Der skulle være bestilt noget yderligere corona rengøring. 
Men vi ved ikke hvornår det starter op. 
 
Vi skal opstarte arbejdet omkring årsplan og skoleplan.  
 
05012022-05 
Økonomi 
Fremlæggelse af muligheder for arbejde der skal fjernes. Skal på igen til næste møde. Elevrådet skal 
også spørges. Medarbejderne skal spørges, ledelsen er spurgt og skolebestyrelsen beslutter.  
Vi skal have punktet på igen næste gang inkl. rammen. 
 

05012022-06 
Ambitioner fra sidst, hvad brænder den enkelte for, udsat fra dec. 
Trafik 
Loma 
Kulturen på skolen 
Det lange seje træk, hvad er gået igennem og hvad har vi fået ændret. Det tager tid, men vi kommer 
igennem med initiativer 
Ansættelser 
Møde med FU, vi vil gerne tage kontakt og få lavet aftale. 
Processer går meget langsomt.  
Det sociale perspektiv er vigtigt, at vi tager hånd om fællesskabet. At vi tager hånd om forskellig fagligt 
niveau.  
Det sunde perspektiv skal fortsættes, det skal videreudvikles gennem boden. Uglehuset skal huskes i 
forbindelse med boden og salg af frugt og grønt mv. 
Mistrivsel grundet corona. 
Samarbejdet med PPR og visitationer. Brug for støtte mv.  
 
 
05012022-07 
Trafikpolitik fra sidst, udsat fra dec. 
Lotte og Didde kigger på det. Politiet har været her her til morgen. 
Vi ønsker parkeringsvagter til at komme og udstede bøder, hvis man holder uden for korrekt angivelse. 
 
 
05012022-08 
Elevtals udvikling, udsat fra dec. 
Udgår 
 
05012022-09 
Timefordelingsplan 
Skal på igen næste møde. Der er tanker omkring spansk, Loma og klusu. Sprog i indskolingen er en 
succes, der er evalueret på initativet. 
 
05012022-10 
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Valg til skoleåret 2022/26 
Følgende er på valg, Heidi og Lotte. Larus og Didde trækker sig 
Forslag til datoer uddeles, sendes også ud med referatet. 
 
 
05012022-11 
Evt. 
 
 
 


