
 
 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 06. oktober 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, Mette 
Iversen 

Fraværende 

Jonas Rasmussen, Afbud fra Lotte, Jacob og Line. 
 

Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

DAGSORDEN  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

Afbud fra Lotte, Jacob, Line og Ida. 

06102021-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
 
06102021-02 
Elevrådet 
Udgår 
 
06102021-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Link 

 Ingen spørgsmål til referatet, men en undren over, at der ikke er nævnt mere om Børne og Unge Topmødet. 
 
06102021-04 
Information fra formand og skoleleder 
Herunder corona 

 Peter orienterede om Børne og Unge Topmødet og om skolens arbejde med det op til det 
arrangementet. 

 Det undersøges om Chris MacDonald kan inviteres til et arrangement for udskolingselever på tværs af 
skolerne. 

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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 Fra 11/10 vil der være tilbud om coronatest for de 9-11 årige kl. 7.50 – 12.00 på skolen om tirsdagen. 
Der er desuden et akutberedskab mht. tests tirs, ons, og torsdage. ml. kl. 9 – 14.00. Tests er frivillige 
og kræver samtykke fra forældre.  

 Vi har haft stillingsopslag ude, også i genopslag, men det er ikke lykkes at ansætte den rette til 
stillingen. Opgaven løses herefter internt på skolen. 

 
06102021-05 
Evaluering forældremøder 

 Det har fungeret godt, hvor klasserne har været samlet på tværs af årgangen til at starte med. 

 Der kan være stor forskel på stemningen på mødet i de forskellige klasser.  

 Det opleves, at lærerne har været imødekommende og har skabt god struktur om besøget.  

 Erfaring med at to skolebestyrelsesrepræsentanter var sammen om at lave oplægget for en stor 
gruppe forældre. Det fungerede godt og gav god dynamik. 

 Vigtigt, at 1. årgang prioriteres. 

 Der er generelt ikke mange spørgsmål eller kommentarer fra forældregrupperne på møderne. 

 Faglig klub har drøftet det, og har ønske om, at skolebestyrelsen laver en video, der kan vises i alle 
klasserne, evt. som alternativ til besøg eller som supplement, så alle klasser får en hilsen fra 
skolebestyrelsen. 

 Der idéudvekslet om form og indhold til en evt. video. Vi vil gerne arbejde videre med idéen til foråret. 

06102021-06 
Ambitioner for året 
Fortsat fra sidst 

 Bilaget drøftes og tilrettes. 

 Evt. yderligere rettelser sendes senest onsdag 13/10. 
 
06102021-07 
Det nye fraværsregistreringssystem 

 I udskoling registreres eleverne i første og sidste lektion. 

 I indskoling og på mellemtrin registreres eleverne om morgenen. 

 Det opleves både af skole og forældre at mulighederne for registrering er begrænsede. 
 
06102021-08 
Trafik, fra årshjul 

 Der blev talt om muligheden for igen at lave en happening med elevrådet, fx med uddeling af 
cykellygter. Det vil vi gerne bakke op om. 

 Cyklistprøven ligger på 6. årgang og gåprøven på 0. årgang. 

 Sikker skolevej - der tales om forskellige muligheder og status mht. fodgængerovergang m.m. 

 Ønske om skolepatrulje, men det kræver en fodgængerovergang.  

 Fodgængerfelt ved Tåstrupvej har et uhensigtsmæssigt signal. Her kunne skolepatrulje måske være 
en mulighed? 

 Vi har ønske om, at politiet kommer på besøg igen for at håndhæve færdselsreglerne og skiltenes 
anvisninger. Peter kontakter politiet om det. 

 Der observeres fortsat farlige situationer i trafikken omkring skolen. 
 
06102021-09 
Møde for forældre til januar? 
Fortsat 

 Rasmus Alenkær er booket 27/1-22 

 Der er lavet en ”Save the date” skrivelse, som lægges ud på Aula, så alle forældre kan sætte kryds i 
kalenderen. 
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 Kommentarer til skrivelsen skal sendes senest i denne uge, hvis der skal rettes i den. 

 
 
06102021-10 
Besparelser 2022 

 Besparelser i kommunen vil betyde ændringer i åbningstiden for SFO, samt 3 ugers lukning i 
sommerferien, hvor der vil være mulighed for at få passet sit barn på en af naboskolerne.  

 Besparelserne rammer også skoledelen. 

 Børne- og Unge Rådgivningen er også ramt at besparelser, som vil påvirke skolen. 

 Vi har sendt et høringssvar. 
 
 
06102021-11 
Evt. 
Herunder ny suppl. (Larus ved besked) 
 

 Vi prøvesmager gode, sunde tiltag fra skoleboden. 

 Skolebodens sortiment blev drøftet. 

 Der er mulighed for at hverve en suppleant til skolebestyrelsen. Hun inviteres med. 

 Lærerne efterspørger en definition på lektiefri indskoling, og bestyrelsen inviteres til et samarbejde om 
det. Vi kan måske drøfte det på næste møde. 

 


