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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 9. april 2019 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Tirsdag den 9. april 2019 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Kim Bøgh 

Afbud:  

 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

a) Formandsnetværk – næste møde afholdes i 

maj på Bylderup Skole. Fokus på områder som: 

inklusion, vikardækning, It-strategi og ny for-

delingsmodel. Fordelingsmodellerne kan ses på 

kommunens hjemmeside. 

Dialogmøde på rådhuset d. 10. april. 2019. 

d)  

Skolen: 

Plan over opgaver i børnehaven er fordelt mel-

lem Søren, Line og Anne-Lene. 

It- og digitaliseringsstrategi:  der er afsat 5 mill. 

til hardware til alle skoler. Forvaltningen udar-

bejder fordelingsnøgle. 

Børnehaven: 

Henvendelse fra dagplejerne vedr. gæstedag-

plejepladser i børnehaven. Der arbejdes på at 

etablere 2 gæstedagplejepladser. 

Forventning om at nå 10 børn i småbørnsgrup-

pen inden jul. 

 

3. Timefordelingsplan: 

Bilag følger 

 

Rettelse til ny folkeskoleaftale. Afkortning af 3 

lekt. i indskoling må på nuværende tidspunkt 

ikke iværksættes. Det betyder, at antal timer i 

USU og FF i indskolingen vil være det samme 

som i skoleåret 2018/19, indtil lovforslaget er 

vedtaget. 

  

4. Styrelsesvedtægt fællesbestyrelse: 

Bilag 

 

 Godkendt 
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5. Årsberetning den 21. marts 2019 kl. 

17.00: 

Evaluere 

 

God aften, stor opbakning, fint indslag fra 0. og 

2. årg. i PLC, en smule forvirrende for nogle 

forældre/savnede guidning 

 

Ideer til næste årsberetning: 

Fælles velkomst 

Tydeligere guidning i forhold til aktiviteter 

Elever som guider  

 

6. Budget: 

Bilag følger 

 

Børnhavens budget er godkendt. 

Skolens budget: 

Konto for diverse forhøjes til 20.000 kr. 

Konto for opvarmning nedsættes til 245.000 kr. 

Midler til indkøb af divices m.m drøftes på 

næste møde. 

Ønske om ekstra søjle til højre i budgetoversigt 

– pct. brugt året før. 

 

7. Punkter til næste møde: 

 

Ansættelse af lærer 

It-strategi 

Skolens parkeringsplads 

Translokation for 9. årg. 

 

8. Eventuelt: 

Næste møde onsdag den 8. maj 2019 kl. 

18.30 

 

Lasse sender brev vedr. skolens parkerings-

plads rundt. Kom gerne med kommen-

tar/tilføjelser til Lasse. 

 

Translokation for 9. årg. d. 26. juni  

 

 


