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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 6. august 2019 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Torsdag den 8. august 2019 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Kim Bøgh 

Afbud: Imi, Lisa 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

 d) 

Børnehave:  

9 nye børn pr. 1/8 

5 nye børn i løbet af efteråret til småbørnsgrp. 

Der skal ansættes en ekstra medarbejder i små-

børnsgrp i løbet af efteråret. 

Skole: 

God afslutning på skoleåret 2018/19 

Teknologi forståelsesprojekt for 4. og 5. årg. i 

skoleåret 2019/20. Lasse vil gerne skrive den 

gode historie med udgangspunkt i projektet. 

3. Forretningsorden: 

Bilag 

 

Forrretningsordenen tilrettes. 

Under punkt 6 tilføjes: 

Der kan forekomme punkter, hvor elevrepræ-

sentanter ikke deltager. 

Fremover vil det være synligt på dagsorden, om 

der forekommer punkter, hvor elevrepræsentan-

ter ikke deltager. 

4. IT-Strategi/indkøb: 

 

Overordnet plan for indkøb af bærbare: 

Én til én ordning for mellemtrin. 

“Bring you own device” for udskoling og én til 

én ordning efter behov. 

Klassesæt til indskoling. 

 

Der arbejdes på indkøb af bærbare til 4.-7. årg. 

inden næste møde. 

 

Skolens netværk skal opgraderes inden udleve-

ring af bærbare til eleverne. Møde vedr. nyt 

netværk er aftalt i slutningen af aug. 
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Søren udarbejder forslag til princip for udleve-

ring af bærbar til eleverne til næste møde. 

Princippet præsenteres for bestyrelsen. 

5. Renovering af gl. bygning: 

            Bilag 

 

Fremvisning af gl. bygning for lokalpolitikerne 

gik godt. Der ligger en mulig bevilling på 4,8 

mill. i 2020. 

 

Parkeringspladsens dårlige stand blev fremvist. 

Politikerne ville gå videre med denne problem-

stilling. 

6. Forældremøder: 

Bilag 

 

Projektet ”Den gode skole” fortsætter for 0.-4. 

årg. og ”Dilemmaspillet” for 0. og 7. årg. Pro-

jektet er blevet tilrettet og gjort mere konkret. 

Grupperne er bestemt på forhånd af bestyrel-

sen. 

 

Følgende temaer nævnes på forældremøderne: 

-Travlt år i bestyrelsen: sammenlægning af 

skole og børnehave, ansættelse af ny fællesle-

der og tre nye undervisere. 

-Indkøb af it-udstyr og teknologiforståelse pro-

jekt for 4. og 5. årg. 

-Renovering af gl. bygning – besøg af politike-

re 

-Parkering ved hallen eller skolens p-plads 

-Bageordning for 5. og 8. årg: anbefaling fra 

bestyrelsens side, at der handles lokalt hos Per. 

- Projektet ”Den gode skole” for 0.-4. årg. 

 

Helle sender referat, klasselister 0.-4. årg. og 

liste over fordeling af forældremøder. 

7. Halvårsregnskab: 

Bilag 

 

Blev gennemgået. 

Børnehavens revideret budget blev godkendt. 

8. Valg af ny formand: 

 

Kim afgår som formand. 

Simone er valgt som ny formand for fællesbe-

styrelsen. 

 

9. Punkter til næste møde: 

 

Styrelsesvedtægter 

Indkøb af it-udstyr 

Princip for udlevering af bærbar 

Evaluering af forældemøder 

 

10. Eventuelt: 

Næste møde torsdag den 26.09 2019 kl. 

18.30 

 

Mødet d. 12. nov. flyttes til d. 14. nov. 

 


