
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 08. januar 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, Dorte 
Zangenberg 
Magnus Krickau og Victor Andersen 

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

REFERAT 
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

08012020-01 
Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendt 
 

08012020-02 
Nyt fra elevrådet 
Klager over bestik vogne - der er ønske om en vogn mere ved udskolingen 
Der er møde med FU 10.03.20, der er bedt om punkter fra FU, men derudover dannelsesstrategien 
Elevrådet har lavet forslag til princip om dannelse af elevrådet 

08012020-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat 12.11.19 
Ingen kommentarer 
 

08012020-04 
Information fra formand og skoleleder 
Formand: 
Bestyrelsen har sendt et svar, et svar til en forældre på en henvendelse om undervisningsmateriale 
Århjul er gjort klar og er på fælles drevet og sættes på til februar mødet 
 

http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=ee750a33-77e5-4d76-bfe9-38d1e64fa217
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Skoleleder: 
Vi har 2 stillinger ude, en musiklærer og en pædagogmedhjælp til praktisk assistance. 
Vi har haft besøg af arbejdstilsynet og vi har desværre fået et påbud om at udbedre noget kuldebro i X4 
og 5. Der var bemærkning også til ventilation i madkundskab.  
 
Vi har meldt os som interesseret i noget kompetenceløft for LOMA projektet. Jonas fremlægger fredag for 
AP Møller. 
 
Nyt uni-login. Alle skal have nyt uni-login både forældre, elever og ansatte  
 
Skolen har været igennem en undersøgelse om den professionelle kapital, vi informerer de ansatte d. 
30.01 og skolebestyrelsen skal også orienteres i feb. om handleplan og opmærksomhedspunkter. 
 
Der skal undersøges om vi som samlet skolevæsen og daginstitutionsområdet har lokaler nok. 
Vores specialundervisningsområde skal undersøges. 
 

08012020-05 
Timefordelingsplan 
Bilag følger 
Godkendt 

08012020-06 
Principper  
Deling af klasser 
Godkendt med ganske få rettelser 
Elevrådet 
Godkendt, med både høring og orientering af de mindre klasser – gerne som afsnit først eller sidst. 
Evt. noget formål først 

08012020-07 
Skolehjemsamarbejde fortsat 
Forslag til princip - udsat til februar 
 
08012020-08 
Skolefoto, evaluering 
Det undersøges hvilke behov administrationen har for billeder af de enkelte elever, der er et ønske om 
kun at få taget klassebilleder. Disse billeder er der ønske om, at en ansat på skolen tager og derved kan 
distribuerer ud til alle også digitalt. 
 
08012020-09 
Planlægning af møde med forældre, fælles inspirations og dialogmøde med de andre 2 skoler 
Udsat fra sidst 
Der er genetableret kontakt til de andre skoler. Der tænkes et møde om året på tværs af de andre skoler. 
 

08012020-10 
Eventuelt 
Tur i SFO, der bliver spurgt til samarbejdet mellem de 2 SFO`er. Der er samarbejde mellem de 2 SFO´er 
og når det kan lade sig gøre er der fælles tilmelding. Der kan være begrænsninger i, at der kommer børn 
der ikke er frameldt i ferien, at der ikke kan gå folk fra til svømning med bassinprøve mv.  
 



SIDE 3/3 

Budget 2020 rammen 
Godkendt 
 
 
 


