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Bylderup Skole 

Slogsherredsvej 27 
6372 Bylderup - Bov  .  Tlf. 73 76 88 32  

E-mail : bylderupskole@aabenraa.dk 
Hjemmeside : www.bylderupskole.dk 

 

 

Bylderup, den 17. september 2018 

Skolebestyrelsesmødet mandag den 24. september 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Kim  

Afbud:  

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden:  

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

      c) Elevrådet: 

      d) Ledelsen: 

 

c) 

Elevrådet har svært ved at finde elevrepræsen-

tanter til skolebestyrelsen. Tages op igen i for-

bindelse med morgensang fredag i uge 39.  

d) 

Elevtal for skoleåret 2018/19 - 241 elever.  

Uge 38 - emneuge: 

3. kl på lejrskole – rigtig god tur, ros for at begå 

sig blandt andre. 

9. kl på lejrskole – rigtig god tur, positive ele-

ver. 

Resten af skolen – timeløsefag, især fokus på 

færdsel. 

Fredag – ”Åben skole” i samarbejde med forsk. 

foreninger (fodbold, håndbold, badminton og 

gymnastik). Rigtig god dag for indsk. og 

ml.trin 

 

3. Værdiregelsæt og antimobbestrategi: 
Bilag 

 

Både forældre, elever, medarbejdere og ledelse 

har arbejdet med strategien gennem sidste sko-

leår. 

Strategien rettes til og præsenteres på skolebe-

styrelsesmødet d. 5. nov. 2018. 

 

4. Børneunivers: 
Bilag eftersendes pr. mail 

 

Arbejdsgruppens opgave har primært været at 

udfærdige Styrelsesvedtægten.  

Styrelsesvedtægten sendes til godkendelse på 

byrådsmødet d. 31. okt. 2018. 

Der skal ske nyvalg til fællesbestyrelsen i løbet 

af nov./dec. med tiltrædelse pr. 1. jan. 2019. 

Arbejdsgruppen udarbejder en tidsplan for ny-

valget. 

”Bylderup Skole og børnehus” er foreslået som 
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nyt navn. 

Infomøde i uge 40 i Børnehaven – alt personale 

i Børnehaven bliver virksomhedsoverdraget. 

 

5. Forældremøder og skolebestyrelses-

kursus. 

Evaluering/drøftelse 

 

Gode forældremøder  

Opstart af aktivitetsgrupperne i indsk. er blevet 

taget godt imod. Vigtigt at det bliver tilfældigt, 

hvilke forældre der kommer i de forskellige 

aktivitetsgrupper. 

Dilemmaspillene i 0. og 7. årg. fungerede godt. 

Simone har udarbejdet nye dilemmaer til 7. årg. 

Skolen ønsker at genbruge disse dilemmaer til 

næste skoleår.  

Annette tilpasser dilemmaerne til 0. årg. 

 

Skolebestyrelseskursus - 1. del 

Spændende aften 

Forslag om indkøb af bog ”Håndbog til nye 

skolebestyrelsesmedlemmer”. 

Jens undersøger pris for medlemskab af ”Sko-

le-forældre”. 

 

6. Bageordning 5. og 8. årgang: 

Jesper og Lisbeth kommer med et op-

læg 

 

Oplæg Jesper: 

Organiseringen er svær.  

Lettere at bage hver for sig.  

Den sociale del er ikke så vigtig. 

 

Oplæg Lisbeth: 

Se bilag 

 

Flertal for at bageordningen fortsætter. 

Forslag om udarbejdelse af princip for Bage-

ordningen. Drøftes på skolebestyrelsesmødet d. 

11. dec. 2018 

 

7. Principper: 

Undervisningsorganisering. Inspiration 

fra Skole og Forældre vedlægges som 

bilag. Vi skal arbejde med, hvor mange 

af vores nuværende principper, vi kan få 

ind under dette ”skal” princip. 

Bilag: Princip fra Skole og Forældre 

 

Skolen mangler princip for Undervisningsorga-

nisering. Flere af skolens nuværende principper 

vil kunne samles i princip for Undervisningsor-

ganisering. 

Jens foreslår, at princip for Undervisningsorga-

nisering slavisk gennemarbejdes. Udgangs-

punkt i de første 9 ”skal” emner. 

”Inspirationsprincip” gennemlæses til næste 

møde. 

 

8. Punkter til næste møde: 

 

Valg til ny fællesbestyrelse 

Værdiregelsæt og antimobbestrategi 

Princip for Undervisningsorganisering 

Princip for Bageordning d. 11. dec. 

9. Eventuelt: 

Næste møde mandag den 5. november 

Forældrevalgte i skolebestyrelsen mødes kl. 18 

til skolebestyrelsesmøde d. 5. nov. 2018. 
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2018 kl. 18.30  

Lejrskole – forslag om princip for tildeling af 

penge til lejrskole i 3., 6. og 9. årg. 

 

Et skolebestyrelsesmedlem ønsker glutenfri 

mad. 

 


