
 
 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 
 
Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 05. februar 2020 
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, Mette 
Iversen 
Magnus Krickau og Victor Andersen 

Fraværende [Line, Britt, Magnus, Jacob] 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO] 

DAGSORDEN 
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

05022020-01 
Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendt 
 

05022020-02 
Nyt fra elevrådet 
Elevrådet  undrer sig over hvorfor skoledagen for dem er 2 lek længere end på andre skoler.Det er sendt 
til FU. JR kontakter elevrådet. Evt. pkt. på næste dagsorden 
Timetal og 16d 
 

05022020-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Det anbefales at der iværksættes for 3 mio til renovering af UG  (30 mio. over 10 år) 
Analyse af lok kap - der er afsat midler hertil.  
Projekt læselyst er godkendt, gælder alle skoler. 
 
 



SIDE 2/2 

05022020-04 
Information fra formand og skoleleder 
Formand, årshjul intet nyt, trafik møde, der blev obset på en morgentrafik, god dialog, fodgængerfelt blev 
igen vendt, bedre sigtbarhed, og belysning. Der aftales et opfølgningsmøde. 
ny belægning på Vestre Grænsevej er ikke i støbeskeen. (TRafik Helle, og en rep fra vej..) 
Mødet med de andre skoler, de vil meget gerne et fælles dialogmøde. Det undersøges hvor det kan 
holdes. 
JR-næste møde præsenteres ledelsen årsplan.. Ansat en PA. Vi har haft besøg af Rasmus Alenkær som 
holdt oplæg for alt personale.  Der er arbejdes med Low arousal på 2 årgang. 

05022020-05 
Elevtal i klasserne fra årshjul 
1201 pt 

05022020-06 
Principper  
Udsat 

05022020-07 
Skolehjemsamarbejde fortsat 
Forslag til princip, udsat fra mødet dec 
Klassedeling og elevrådet princip  er vedtaget. 
 
Skolehjem princip gives en uge til eventuelle kommentar, for derved at afsluttes næste 
skolebestyrelsesmøde. 
 

05022019-08 
Høringssvar den gode overgang 
Frist er den 16.02.20 , Der peges(JR/FSO) på et par pkt som giver mening at kommentere videre på. 
 
 
05022020-09 
Status på ambitioner, udsat fra dec 
Udsættes 
 
05022020-10 
Valg, valg bestyrelse, orienteringsmøde, valgperiode mv. 
Britt, Jacob og Line er på valg. Britt har meldt ud at hun ikke fortsætter. 
Skolens administration sætter valget i værk 
 
05022020-11 
timefordelingsplan og kortere skoledag på mellemtrin 
Fransk/tysk på 3.årg 1. lek. bestyrelsen er positiv. Det sættes i værk fra aug. 20(evt også 1 lek på 
kommende 4 årg.) 

05022020-12 
Eventuelt 
Foto, kort update-det kan godt lade sig gøre at vi selv lægger billeder ind. 


