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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 30. oktober 2018 

Skolebestyrelsesmødet mandag den 5. november 

kl. 18.30 – 21.00 
Forældrevalgte har aftalt at mødes kl. 18.00 

Mødeleder:  Kim  

Afbud:  

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden:  

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

      c) Elevrådet: 

      d) Ledelsen: 

 

a) Henvendelse vedr. bageordning. Forældre-

gruppe ønsker at deltage i SKB-møde. Behov 

for at drøfte bageordningen yderligere. Det er 

aftalt, at punktet kommer på d. 11. dec. 

 

d) Medarbejdertrivselsundersøgelse er foretaget 

i hele Aabenraa Kommune. Trivslen på Bylde-

rup Skole ser overordnet fint ud. Skolen scorer 

lidt lavt på kvantitative krav, arbejdstempo og 

følelsesmæssige krav. Er de samme områder 

resten af kommunen scorer lavt på. 

 

Skolen er udvalgt til projektet ”Teknologifor-

ståelse - integreret i fagene” på ml. trin. Der 

følger økonomiskemidler med. Det første kick-

off arrangement er d. 14. dec i Århus. SKB-

medlemmer kan også deltage. Senest tilmelding 

d. 12. nov. 

 

Bevilling til næste år er kommet. Det ser 

postivt ud.  

 

Skolen er i gang med afvikling af De frivillige 

nationale test.  

Elevrepræsentanterne ydret ønske om at testene 

fordeles over flere uge end hidtil. 

  

3. Værdiregelsæt og antimobbestrategi: 
Bilag udleveres til mødet 

 

Værdiregelsæt - de sidste rettelse tilføjes 

Antimobbestrategi – ingen ændringer 

Begge dokumenter sættes på Intra under Skole-

bestyrelsen – dokumenter.  
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4. Valg til fællesbestyrelse 

 

Invitation til opstillingsmøde er udsendt. 

Valgbestyrelsen består af Kim, Jens og Mette 

(Blæksprutten) 

Opstillingsmøde d. 12. nov. kl. 19 i PLC.  

Mandag d. 19. nov. er sidste frist for indleve-

ring af kandidatliste. Hvis der er flere kandida-

ter, end der er pladser til i bestyrelsen, vil val-

get blive afgjort ved kampvalg. 

Et evt. kampvalg afvikles i perioden d. 26. – 

29. nov. og opgøres d. 30. nov. 

 

Bo, Lasse, Simone og Kim genopstiller. Lis-

beth som suppleant. 

 

5. Virksomhedsplan 

Bilag pr. mail. 

 

Virksomhedsplanen har været behandlet 

i MED-udvalg og PR-råd. 

 

I planen er tallene opdateret, andre input 

er endnu ikke skrevet ind. 

Det med rød markeret ved mål 3, bliver 

fjernet/tilrettet. Da vi ikke længere har 

hold A. 

Input samles og skrives i virksomheds-

planen. 

 

Jens gennemgår den. 

 

Blev gennemgået 

 

Stort fokus på resssourcelærere i matematik og 

dansk og vejledning gennem Ressourcecentret. 

 

 

 

 

 

 

6. Principper for undervisningsorgani-

sering: 

Bilag fremsendes fredag 

 

 

Tilrettes og sendes ud til gennemlæsning 

Rettelser til: 

”Elevernes placering i klasser” 

”Lektiehjælp og faglig fordybelse” 

”Understøttende undervisning” 

 

7. Regnskab 3. kvartal: 

Bilag 

 

Blev gennemgået 

8. Planlagt præsteret undervisning: 

Bilag skoleår 2017-2018 

 

Blev gennemgået 

9. Punkter til næste møde: 

 

Bageordning – punkt 1 på dagsorden 

 

10. Eventuelt: 

Næste møde tirsdag den 11. december 

2018 kl. 18.30 

 

 

 

 

 


