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Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 06. januar 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, Dorte 
Zangenberg 
 

Fraværende Jacob 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

REFERAT  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

Linjer udsat fra sidst ved PGO, gæster er inviteret 

Skolebestyrelsen fik en fin fremlæggelse af de forskellige linjer skolen udbyder. 

06012021-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
 

06012021-02 
Elevrådet 
Elevrådet har ikke afholdt møde siden november, dette skyldes corona. Eleverne glæder sig til, at et 
virtuelt møde bliver sat på benene snarest. Vi afventer spændt Rynkeby dette år.  
Der bliver spurgt ind til om elevrådet kunne kigge på noget samhørighed, noget samskabelse på tværs af 
skolen. Så ingen føler sig ensomme og forladte i denne corona kontekst.  
 
 
06012021-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat FU december 
Spørgsmål til bygningsvedligeholdet.  
Der er ønske om at brugertilfredshedsundersøgelsen gennemgås med bestyrelsen. Bilag medsendes. 
 
06012021-04 
Information fra formand og skoleleder 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=73731937-4cd9-4615-ab92-821c3af88b61


SIDE 2/2 

Formanden fortæller, at der er udkommet nyt fra skolebestyrelsen kort før jul. Der er kommet en 
forældrehenvendelse omkring struktur herunder hjemsendelses situationen, utilfredshed omkring skema 
situationen mv.  
Skolelederen fortæller, vi er ved at ansætte en ny leder af børne- og ungeafdelingen. Det er vi meget 
spændte på.  
Vi er fortsat ved at lande vores specialtilbud, vi har etableret nye klasser og har tanke om noget 
mellemform for elever med skolevægring. 
Vi arbejder pt. med vores indskolingshuse og struktur af disse. Der er fordele og ulemper i alting.  
Næste års fagfordeling starter op allerede i februar.  
 
 
06012021-05 
Corona 
Orientering om situationen fra skoleleder Jonas Rasmussen. 
Vores specialklasser undervises efter en helt normal skoledag. Vi har ca. 40 elever i nødpasning pt. og vi 
har ca. 15 sårbare elever på vores PLC. 
Det er skemaet der styrer undervisningen, vi forsøger at undervisningen skal placere sig så tæt op af det 
eksisterende skema som menneskeligt muligt. Undtaget har vi valgt er 0-2 klasse.  
Vi har i dag forsøgt at skabe 2 meters afstand mellem vores elever her på skolen. 
Der bliver spurgt til brug af kamera når man er på Meet. Det er observeret, at der er klasser hvor mange 
ikke er på med kamera og det giver ikke en super social oplevelse. 
 

06012021-06 
Budget 2021, fra årshjul 
Udsat 
 
 
06012021-07 
Bestyrelsens indsatspulje, fra årshjul 
Punktet drøftes under 06012021-08 
 
06012021-08 
Skolebestyrelsens ambition og fokusområder 2021 
Ambitionerne er også præget af corona, ikke alt kan gennemføres som situationen er nu. 
Vi kunne måske tænke over om der er nogen vi kan hjælpe med noget, elevrådet inddrages her. 
Materialet læses igennem til næste møde. Skolebestyrelsens ambition. Vi tænker til næste møde over, 
hvad vi ønsker at bruge vores budget til. 
 
06012021-09 
Evt. 
Skolebestyrelsen tilbyder deres hjælp til administrationen i en corona sammenhæng. Vi afventer 
yderligere restriktioner, for nu er administrationen med i forhold til arbejdsmængde. 
 

https://uglegaardsskolen.aula.dk/node/33

