
 

 

 
 

UGLEGÅRDSSKOLEN 

 

Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 11. august 2021 
Tidspunkt 17.30.00-20.00 
Mødested Skolens kontor 
Deltagere Lotte Liebst, Camilla Lillemose Dose, Didde Laier-Brodersen, Heidi 

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

Fraværende Heidi, Jonas 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

DAGSORDEN  
 

 

Dagsordenpunkter for dagen: 

11082021-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
 

11082021-02 
Elevrådet 
Elevrådet skal først vælges, men Ida repræsenterer sidste års elevråd på mødet. 
Vi snakker kort om Børn- og ungetopmødet, hvor første møde er d. 06.09.21 på Munkekær. 
 
 
11082021-03 
Spørgsmål til referat fra FU 
Link 
BDO arbejder omkring visitationsprocessen og optimerer BUR området. Der er mange scenarier for en 
optimal løsning. 
Spørgsmål til budgettet, vi er usikre på hvordan året ender økonomisk. Vi er blevet trukket penge i forhold 
til besparelser i 2021 og vi kender ikke den økonomiske situation omkring corona det første halvår. Sidste 
år blev vi tilskrevet et større beløb grundet udgifter til vikar mv. 
Vi afventer vores projekt ”vild i naturen”, vi har haft møde med en konsulent og skal have oplægget til 
vores skole før end vi kan beslutte hvilke initiativer der skal startes op på vores skole.  
Brugertilfredshedsundersøgelsen står for døren, vi er orienteret og afventer udsendelsen 
Børn- og unge topmødet er i september og vi tænker som skolebestyrelse at deltage, ledelsen undersøger 
om der er noget for de unge i løbet af dagen d. 16.09.  
 
 
11082021-04 
Information fra formand og skoleleder 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=db80c078-8208-4275-a805-bf19fcfd9673
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Herunder corona 
Skoleleder: 
Tillykke med fødselsdagen til Uglegårdsskolen, 48 år, vi har delt is ud til alle på skolen i dag 
Vi har holdt jubilæum for Lotte Mortensen i dag, 40 år på Uglegårdsskolen 
Hele skolen har været afsted på Marienlyst, det var en stor succes 
Vi har et par stillinger ude, vi mangler en naturfaglig lærer i udskolingen lige pt. og vi mangler en 
pædagog. 
Vi har ikke længere mulighed for at teste hverken elever eller lærere mere. Det er besluttet i Solrød 
kommune. Det er nu den enkelte lærer der skal være med til at smitteopspore i klassen.  
 
 
11082021-05 
Projekt Loma 
Vi aftaler, at vi gerne vil have besøg næste møde af repræsentanter fra projekt Loma. 
 

11082021-06 
Ambitioner for året 
Punktet skal på til sept. vi har en eksisterende ambition, men den skal tilpasses dette års ambition. 
Vi etablerer arbejdsgrupper på næste møde. Grupper der arbejder med særlige emner eller opgaver. 
Larus ønsker at deltage i gruppen omkring bestyrelsens ambition, alle læser og sender input til Larus. 
Forældresamarbejdet kunne være et nyt punkt, corona og erfaringer fra den periode.  
Er ambitionen for stor og tung, skal vi arbejde med noget mindre. 
 
 
11082021-07 
Eksamensresultater fra årshjul 
Et særligt år grundet corona og overførsel af årskarakter, vi oplevede meget engagerede elever og stor 
vilje for at gennemgøre eksamen trods vilkåret. 
 
11082021-08 
Forældremøder næste år fra årshjul 
Vi prioriterer 0,1, 2 og 3, 7 og special, deadline 13.08.21 
Vi skriver os i arket hvor vi deltager 
Vi overvejer en video hilsen 
Vi overvejer Google Meet 
 
11082021-09 
November møde for forældre?,fra årshjul 
Rasmus Alenkær er en tanke 
Punktet udsættes til september 
23.11 er et bud på en dato 
 
11082021-10 
Dialogmøde og tema FU, fra årshjul 
Udsat 
 
11082021-11 
Evt. 
Vi ønsker os, at skoleboden bliver lidt sundere i deres sortiment, vi tager en snak med skoleboden. 
Elevrådet tager punktet på dagsorden snarest, i forhold til ønske om et udvalg der kunne være sundere. 
Kort orientering om toiletvogne i uglereden, tidshorisonten er til og med uge 37 pt. 
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Vi nikker til, at man som bestyrelse kan deltage via google meet, hvis man er fraværende. 
 


