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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. juni 2019 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Torsdag den 13. juni 2019 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Kim Bøgh 

Afbud: Line, Lisa 

 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

a)  

Der bliver inviteret til møde efter sommerferien 

med alle skolebestyrelsesformænd fra de andre 

skoler. Mødet skal foregå på Bylderup Skole. 

Kim ønsker at fratræde som formand pr. 1. aug.  

b)  

De store børn fra børnehaven har været invite-

ret med sammen med 0. klasse i Naturskolen. 

Det var en god oplevelse. 

Afslutningsfest med de store børn i børnehave-

foregår i uge 24. 

d)  

Der har været ansættelsessamtaler i uge 23. Der 

er ansat tre nye lærere pr. 1. aug. 

Pr. 1. aug. tiltræder Steven fællesbestyrelsen og 

Anne-Lene som suppleant. 

 

3. IT-Strategi/indkøb: 

Bilag 

 

Skolen får tildelt 150.000 kr. fra næste skoleår 

til indkøb af IT-udstyr. Pengene kommer fra 

kommunens nye It- og digitaliseringsstrategi. 

Der tildeles 60.000 kr. i 2020. 

 

Følgende strategi for indkøb af IT-styr er drøf-

tet: 

Udsk. – hvor stort er behovet for én til én afta-

le/computer? Søren undersøger dette. De elever 

der ikke medbringer egen computer får udleve-

ret en fra skolen. 

Ml.trin – én til én aftale/computer 

Indsk. – 1 x klassesæt /computer og et stort 
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ønske om flere klassesæt. 

Skal der købes skabe til opbevaring af compu-

ter? Må computer tages med hjem? 

Før der kan træffes en endelig beslutning, skal 

udskolingens behov for computer undersøges. 

Punktet sættes på til næste møde. 

 

4. Renovering af gl. bygning: 

 

Renovering af gl.bygning er ikke endelig god-

kendt. 

Fokus på hvad en renovering vil gøre for ele-

verne og undervisningen. 

Gøre reklame for skolen – især overfor politi-

kerne. Fællesbestyrelsen tager kontakt til poli-

tikere og Søren til forvaltningen. 

Kim aftaler møde med Peter (lokal arkitekt) om 

udarbejdelse af skitse. 

Lokalpolitikerne inviteres til d. 8/8 kl. 17-

18.30. Lasse inviterer. 

Brevet vedr. renovering af parkeringplads sen-

des til admin. i Aabenraa Kommune. 

 

5. Translokation: 

Den 26. juni kl. 19.00 

 

Køleskabene i madkundskab skal være tomme. 

Simone kontakter Lisbeth i forhold til ind-

køb/drinks. 

Alle mødes i madkundskab kl. 16.30. 

6. Planlægning af møder skoleår 2019-

2020: 

Bilag 

 

Til mødet d. 8/8 udsendes både skolens og 

kommunens styrelsesvedtægter. 

Aftalt ekstra møde torsdag d. 26. september.  

7. Evaluering af årets arbejde 

Drøftelse 

 

Et spændende år – samlægning af børnehave og 

skole, ansættelse af ny fællesleder og nye lære-

re. 

Årsberetning – god aften 

Klasseforældreråd – arbejdsgruppe (Kim, Si-

mone og Lasse) mødes d. 3/7 kl. 19 hos Kim. 

Der afsættes tid på forældremøderne til at ar-

bejde i grupperne. 

 

8. Punkter til næste møde: 

 

Besøg af politiker fra. 17-18.30 

Valg af ny formand 

Forretningsorden 

Regnskab 

IT-strategi/indkøb 

Høringssvar – kommunal styrelsesvedtægter 

Klasseforældreråd – forældremøder 

 

9. Eventuelt: 

Næste møde xxxdag den xx.xx 2019 kl. 

18.30 

 

God sommerferie til alle. 

 


