
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 06. november 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, Neel 
Andersen 
Magnus Krickau og Victor Andersen 

Fraværende Didde og Line 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

REFERAT 
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

06112019-01 
Godkendelse af dagsorden og referat 
 

06112019-02 
Nyt fra elevrådet 
Underudvalg er gået i gang med at arr. Rynkebyløb, der er nogle ændringer til noget med vandposter 
Boden, dagens ret. De er ikke store nok portionerne. 
 

06112019-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Afv. referat fra okt 
 

06112019-04 
Information fra formand og skoleleder 
Jonas Rasmussen, der er indskrivningsmøde her til aften d. 06.11 – vi har et stort grundlag i år. Vi 
forstiller os 5 klasser 
 
EU penge er søgt og vi har nogle elever der skal til Frankrig i marts måned. De franske elever kommer så 
på genvisit i efteråret 2020. Vi går og leger med tanken om at starte sprog op i 3. klasse. Der er søgt 
nogle midler. Vi afventer nærmere udmelding. 



SIDE 2/2 

Vi er i gang med at evaluere linjer 
Dannelsesstrategien er nu på gaden i første version – det forventes at der skal afgives høringssvar på 
dokumentet. 
 
Lotte, der er indleveret høringssvar til budget 2020. Vi afventer nærmere aftale med de andre skoler om et 
fællesmøde for vores forældre. Vi afventer kontakt med trafik Helle. Tøj str. er modtaget fra de fleste. 
 

06112019-05 
Hjemmeside kommentarer fra sidst 
Vi retter til efter kommentarer 
 

06112019-06 
Principper  
Deling af klasser- Didde, udsat 
Princip for timefordeling – Britt. Rundsendes til SB og kommentarer kan gives frem til mandag. Lotte 
sætter på brevpapir. 
Princip omkring elevrådet sættes på til næste side, elevrådet er tovholder 

06112019-07 
Skolehjemsamarbejde fortsat, hvordan griber vi det an 
Herunder kommentarer fra d. 2504 
Hver bringer 5 pkt. 
Punkter gennemgået, særligt bilag oprettet og delt i mappen for SB 

06112019-08 
Henvendelse vedr. undervisningsmaterialer 
Skolebestyrelsen udfærdiger et svar med Larus som tovholder.  
 
06112019-09 
Status på ambitioner 
Udsat 
 
06112019-10 
Skolefoto, evaluering 
Udsat 
 
06112019-11 
Planlægning af møde med forældre, fælles inspirations og dialogmøde med de andre 2 skoler 
Udsat 
 
06112019-12 
Mail fra direktøren ang. FU 
Udsat 

06112019-13 
Eventuelt 
Vi opretter solrodsky.dk mails til bestyrelsen 


