
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 7. december 2022 
Tidspunkt 17.30-20.00 
Mødested Mødelokalet 
Deltagere Camilla Lillemose Dose, Camilla Skriver, Eva Rosenbæk-

Svane, Jacob Juhl Nielsen, Line Raae Lund, Lillian Silver 
Nielsen, Mads Grotenberg 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Flemming Sørensen, Malene 
Stidsen, Jimmy Mortensen 

Fraværende  
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

REFERAT 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

07122022-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt, JM godkender at han er med i gr. under pkt. 5 
  
07122022-02 
Elevrådet 
Intet nyt, sidste møde handlede om tilbagemelding fra JR vedr.  bord /bænkesæt. 
Lygtefokus er på fredag 
 
07122022-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat mødet d. 16.11.22 
Pkt om meddelsbog på som pkt. på næste SB møde 
Skal der fokus på ramme aftale omkring specialundervisingsbehov ? 
 
 
07122022-04 
Information fra formand og skoleleder 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=386244db-6d3d-4f74-bf22-cc4baba64637


SIDE 2/3 

 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter emner til julehilsen. 
Formand og julehilsen, sender det rundt til høring i SB, derefter sendes det ud ugen efter. 
JR, FU har været på rundtur d.d., og bl.a. set på forholdene i X1. FU er meget optaget af 
kapacitet. 
 
07122022-05 
Trafik politik v. Formanden 
Forslag til revideret trafikpolitik og trafikfolder vedlagt. Rettelser er primært af sproglig karakter. 
  
Det indstilles, at skolebestyrelsen drøfter og godkender den reviderede trafikpolitik og 
konsekvensrettelser i trafikfolder, herunder særligt afsnit med opfordring til, at elever i 
udskolingen tager knallertkørekort. 
Link til politik 
Link til brochure over trafikveje 
 

Afsnittet tages ud. 
 
07122022-06 
Evaluering Rasmus Alenkær 
Det indstilles, at skolebestyrelsen drøfter arrangementet samt tilbagemeldinger fra deltagere. 
Bilag vedlagt 
  
Det indstilles, at skolebestyrelsen fastlægger antal af forældrearrangementer i 2023 samt 
drøfter evt. mulige emner for kommende møder. 
 
Vigtigt om SB fremadrettet svarer på spørgsmål under seancen. Vigtigt at have målet for øje, til 
en anden gang. 
Formanden har noteret sig 4 mulige emner, Hun sender til PG/DZ 
 
07122022-07 
Forskel på uglereden og uglehuset, v. FSO 
Udsat fra sidst 
Bilag udleveret. Ugeplan fra begge huse, som viser, at der sker nogenlunde det samme i begge 
huse. 
Børnegrupperne er forskellige. 
Der appellers til, at højtider fejres i begge huse. Vigtigt med kommunikation ud fra begge huse. 
 
 
07122022-08 
Grundtimemodel første udkast, herunder USU, fra årshjul 

https://docs.google.com/document/d/1qtzU_fh3sw0ZQAXyQbdOQyxioSRcGMWQrQkBE6PiCBg/edit?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11A7JOUKUpm5g8RM0Ko9QN7v_xZmoOqAb/view?usp=share_link
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Bilag vedlagt 
Opmærksomhed på tysk / fransk fra 3 klasse. Flere fag i udskolingen er sat op på UG, vekslet fra 
USU. Idræt bliver sat op med en lektion næste år, besluttet af ministeriet.  H/D og mad er nu 
skilt fra hinanden i tælleriet. Før en samlet pujle. Linjerne har deres egne valgfag/linjetimer.  
USU er lagt op. 
Genoptages, JR kommer med et forslag 
 
07122022-09 
Elevtalsudvikling, fra årshjul 
5 store kommende 0.kl er et godt bud 
 
 
07122022-10 
Linjer i udskolingen, fra årshjul 
5 klasser fordelt på 2 sms, 1 inno og 2 verden 
 
07122022-11 
Juleinfo v. Eva 
Aftalt under punkt 4. 
 
07122022-12 
Evt. 
Klassetrivselsplanen, efterspørger forældre info omkring dette. 
JR informerer ud i julenyt omkring emnet. 
 
 
 


