
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 07. oktober 2020 
Tidspunkt 18.00-20.00 
Mødested Mødelokalet UG 
Deltagere Lotte Liebst, Camilla Lillemose Dose, Didde Laier-Brodersen, Gitte 

Guldberg Ludvigsen, Heidi Bonsvig, Jacob Juhl Nielsen, Larus F. 
Gudmundsson, Line Raae Lund, Ida Ketelsen, Malou Andreasen 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Irene Koza, 
 

Fraværende Larus Gudmundsson, 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO] 

REFERAT 
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

07102020-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Vær obs på anonymitet af opg. i ref.  
 

07102020-02 
Velkommen til elevrådet 
Elevrådet vil gerne lave en happening i forbindelse med at mørket falder på, tænker at udlevere 
cykellygter. Elevrådet efterspørger ressourcer hertil, forslag sponsorater. 
Opbakning fra skolebestyrelsen til dette. Skolebestyrelsen finder midler til initiativet. 
 
07102020-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
22.09.20 langt ref. Camilla fra UG har haft fortalt om bevægelse. Heldagsskolen er blevet reformateret, 
antal af pladser til tilbuddet har ændret sig. 
Der vil igen komme en ungeprofilundersøgelse for 7-9.årg   
Næsten alle kommuner er udsat for et pres på special området 
 
 
07102020-04 
Information fra formand og skoleleder 
Fokus på at få ekstra rengøring i forbindelse med corona, samt vikar dækningsudgiften. 
Corona henvendelse, stole, skaterrampe 
Vi er i færd med at ansætte, til j og x og til den nye mellemform 
 
07102020-05 



SIDE 2/2 

Vi skal til fælles dialogmøde kan vi finde punkter som er fælles for alle tre skoler 8.12 19-21 på 
Havdrup for alle medlemmer af skb. Toiletforhold. Der sendes en mail rundt for brainstorm, også til 
de to andre skoler 
Punkter FU frist 23.10 
 

07102020-06 
Trafik, nu med drone film 
Skoleankomst analyse drøftet, der kommer en trafikplan, med bud på hvad der vil kunne forbedre 
trafiksikkerheden (evt. indføres automatiske stillere) 
JR tager kontakt til trafik 

07102020-07 
Corona 
En 1. klasse sendt hjem d.d. til testning, idet en elev er konstateret covid19 positiv, personale omkring 
klassen er også sendt hjem for testning. Vi sætter fokus på, at 14 dage efter hver ferie, holder vi forældre 
på afstand, også forældre der fremover tager deres børn ud for at holde ferie, holdes på afstand 14 dage 
efterfølgende. Der kan være tilfælde nu efter efterårsferien der rammes af dette tiltag. Brobygning og 
praktik for 9 årg. har vi ikke hjemmel til at aflyse. I tilfælde af corona, er det et standard skriv fra 
kommunen der tilgår forældrene. Årgangsbetegnelse vil som udgangspunkt fremgå af standard skrivet. 
Fjernundervisning gennemføres i det omfang det giver mening. 
 
 
07102020-08 
Evt. 
Dokumenter i drev navnegives så dato står først, det letter at finde rundt. 
Henvendelse fra 8.kl forældre som oplever mange vikartimer, og forvirring om der overhovedet kommer 
en vikar, et aula/subit problem. 
Skaterrampen er fjernet, det er der mange der er kede af pt er der ikke udsigt til at den erstattes af en ny. 
Elevrådet går videre med den. Stole problematik – en mere generel drøftelse af emnet tages op næste 
gang. 
Corona rengøring som pkt. til FU 
 
Lukket møde   
 
 
Pkt. til næste møde, skolemøbler, corona, forberede til FU 


