
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 10. juni 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 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Malene Stidsen, Irene Koza, Neel 
Andersen 
Magnus Krickau og Victor Andersen 

Fraværende Mst, Magnus, Victor 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO] 

DAGSORDEN  
 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

03062020-01 
Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendt 
 

03062020-02 
Nyt fra elevrådet 
PGO informerede om FU-mødet d.09.06 
 

03062020-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat maj 
Dialogmødet mandag d 24.04 gerne kl 17 
Ny medieguide godkendt 

03062020-04 
Information fra formand og skoleleder 
 
Herunder status på corona -opbakning til fagligklub er vokset, grundet online møder. Skolerne er blevet 
bedt om en tilbagemelding til KL vedr. erfaringer under corona.1-1 er et must under corona. Vi oplever  
at være godt forberedt på en evt. anden runde corona. Sidste skoledag holdes udendørs med  
afstand onsdag d.24.06, dimissionsfest afholdes klassevis om torsdagen. 
 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=36a0e78f-2a7a-4a4b-b5c2-8451757cb6d9


SIDE 2/2 

Bestyrelsesvalg Der er to nye opstillere, en mere end behov, formanden gav et ref. fra opstillingsmødet- 
Der afholdes valgmøde inden sommerferien. Vi tager en snak med de to kandidater tirsdag d.16.06 kl 
17.30- inden en evt. valghandling. 
 
03062020-05 
Skolebestyrelsens principper 
kl.lærerfunktions princippet  er med et par ændringer godkendt og nu tilgængeligt under principper. 
Vikardækning princippet genoptages igen efter sommerferien. 
Skole-hjemsamarbejdes princippet er godkendt og tilgængeligt under principper 
Principper for næste års offentliggørelse af fagfordeling tages efter ferien. 
 
03062020-06 
Trivselsundersøgelse fra sidst 
flg. punkter sættes fokus på, mobning, krænkende adfærd, sammenhæng ml arbejde og fritid, ledelse 
tættere på hverdagen. Svarene ligner svarene var omkring professionel kapital. 
 
 
03062020-07 
Skema fra årshjul 
Gennemgået ved NE 
 
03062020-08 
Møderække for kommende år 
Fortsat onsdage, men mødetidspunktet ændres til kl. 18.00-20.00 
 
03062020-09 
Evaluering af året der er gået 
-køres rundt på skrift. Der startes et dokument op. 
 
03062020-10 
Høring budgettet 
Lotte har skrevet fint høringssvar. 

03062020-11 
Eventuelt 
 
*0 er kommet super godt i gang 
 
Stor tak til Britt for hendes arbejde og engagement i skolebestyrelsen de sidste 6 år, vi ønsker god vind 
fremover. 
 
 


