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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 5. august 2020 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Tirsdag den 11. august 2020 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Lasse 

Afbud: Emi, Simone, Steven 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

c) 

Elevrådet bliver først nedsat i løbet af denne 

uge. Repræsentanter vil deltage på næste møde 

i september. 

 

d) 

Skolen: 

Rigtig god opstart for både personale og elever. 

Der køres efter normalt skema. 

 

Der er startet 18 nye glade og motiverede børn i 

0. klasse. 

 

Der er sendt nye retningslinjer ud til alle foræl-

dre i forhold til COVID-19. 

Både 6. og 7. klasse til Bornholm i løbet af sep-

tember. Der vil være ekstra opmærksom i for-

hold smitterisiko. 

 

Kommunalt kursus for nye bestyrelsesmedlem-

mer og skoleleder i september. Invitationen er 

udleveret til nye medlemmer. 

 

I dette skoleår ny indsats for hele skolen ”Hvad 

gør sproget ved os?”. Det køres i de enkelte fa-

ser. Sproget vil også være skolens fokus i em-

neuge 12, hvor årsberetningen ligger. 

 

Skolen er kommet under tilsyn af Under-

visningsministeriet. Der har været fald ved det 

faglige løft i matematik og elevernes trivsel fra 
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4.-9. årg. To konsulenter har været på besøg. 

Postivt med sparring og vejledning udefra. 

 

Ny kommunal indsats ”Universitetsskoler” er 

sat i gang fra dette skoleår. Kompetenceløft for 

alt personale med et stort fokus på egen pæda-

gogisk praksis. 

Vejledere, matematiklærere og ledelse starter i 

dette skoleår. Dansklærere starter i 2022. Pro-

jektet kører over en periode på fire år. 

 

Ny underviser – Louise er kommet godt i gang 

og er faldet godt til. 

 

Børnehaven: 

Der sker gode ting – der har været tid til opryd-

ning, opsætning af nye hegn m.m. 

Der er pt. 26 børn i børnehavegruppen og 10 

børn i små børnsgruppen. 

 

Retningslinjer fra før sommerferien er bibe-

holdt. Der er et ønske om, at forældrene igen 

kan aflevere/hente deres børn inde i børneha-

ven.  

 

Blækhuset er åbnet op igen for kommende sko-

lebørn. 

 

3. Regnskab pr. 31.07.2020: 

Bilag  

 

Helle gennemgik regnskabet.  

4. IT og digitalisering i dagtilbud: 

Høringssvar 

Tre bilag 

 

Ledelsen udarbejder udkast til høringssvar til 

kommende møde i september. 

5. Forældremøder: 

Bilag 

 

0. årg d. 9. sep. Bo 

1. årg. d. 17. sep. Bo 

2. årg. d. 19. aug. Bo 

3. årg. d. 26. aug. Lasse 

4. årg. d. 18. aug. Steven? 

5. årg. d. 13. aug. Steven? 

6. årg. d. 20. aug. Lasse 

7. årg. d. 27. aug. Simone 

8. årg. d. 3. sep. Simone/Lasse 

9. årg. d. 10. sep. Simone 

 

Lasse sender præsentation fra årsberetning. 

Præsentationen bruges til kommende forældre-

nemøder. Årsberetning blev aflyst grundet 

COVID-19. 
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Lasse kontakter Simone og Steven vedrørende 

fordeling af datoer. 

 

Der mangler fortsat et bestyrelsesmedlem fra 

skolen. På forældremøderne efterlyses et nyt 

medlem. Lasse skriver en kort appetitværker, 

som fortæller om bestyrelsens arbejde. Det bli-

ver det sidste slides i præsentationen. 

 

Bestyrelsen afklarer på forældremøderne om 

den pågældende klasse ønsker at nedsætte faste 

aktivitetsgrupper eller et almindeligt klassefor-

ældreråd. Der gives tid til dette arbejde. 

 

6. Klasseforældreråd: 

 

Det er valgfrit om, der etableres et almindeligt 

klasseforældreråd eller faste aktivitetsgrupper. 

 

7. Forretningsorden for fællesbestyrel-

sen: 
Drøftelse, godkendelse 

  

Forslag om mindre rettelser. Forretningsorde-

nen tilrettes og medtages på næste møde. 

Nyt tiltag – referent læser referat op efter hvert 

punkt. Gældende fra mødet i september. 

 

8. Punkter til næste møde: 

 

Indsats ”Hvad gør sproget ved os?”  

Grænseoverskridende adfærd 

Evaluering af forældremøder 

Høringssvar IT og digitalisering i dagtilbud 

Forretningsorden 

Styrkede læreplaner 

 

9. Eventuelt: 

Næste møde onsdag d. 16.09.2020 kl.  

18.30 

       

Lasse orienterede kort om ny tilbygning ved 

indgang til grundskolen. 

Der er afholdt fire byggemøder. Midt i august 

har rådgivningsfirmaer mulighed for at afgive 

bud på tilbygning. 

Første etape af byggeriet går i gang fra midt fe-

bruar 2021. 

 

 


