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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 8. september 2020 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Onsdag den 16. september 2020 

kl. 18.30 – 21.00 
 

Mødeleder:  Simone 

Afbud: Bo, Nicklas 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

a) Simone bød nye medlemmer velkommen.  

b) 

Børnehave: 

Kommet godt i gang efter sommerferie. Stadig 

stor fokus på retningslinjer i forhold til corona. 

Skole: 

God opstart efter sommerferien. Fortsat stort 

fokus på retningslinjer i forhold til corona. 

Der har været afholdt forældremøder i alle år-

gange. 

Der er emneuge i denne uge. Der arbejdes fx 

med færdsel, trivsel, pubertet m.m. 

d) 

Børnehave: 

Forældrene afleverer fortsat udenfor.  

Tildelt flere midler til opnormering af persona-

legruppe. Der er ansat en pædagogmedhjælper 

21 timer pr. uge frem til jul. 

Skole: 

God stemning i emneugerne. 

6. årg. har været på Bornholm i uge 37. Det var 

en god oplevelse. 

7. årg. er på Bornholm i denne uge.  

Skolen udleverer mundbind til alle busbørn 

over 12 år.  

Skolen har haft et faldende elevtal.  

Alle skoler har fået tilført 1000 kr ekstra pr. 

elev udover de 1000kr der bliver tildelt til næ-

ste budgetår. 
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Indkøb af nye stole til udskolingen. Både besty-

relsen, elevrådet, sundhedsplejerske og Jyske 

Vestkysten inviteres til et event, hvor nye stole 

kan afprøves. 

Ny servicemedlemmer er startet i en praktik-

ordning. Målet er en fast flexordning. 

 

3. Indsats: 

”Hvad gør sproget ved os?” 

 

Der arbejdes med sprogbrug, kropssprog, digi-

talt sprog og kommunikation generelt. 

Indsatsen kører i to planlagte periode i løbet af 

skoleåret.  

Første runde løber fra uge 36-40. Bunden op-

gave, hvor alle klasser skal fremstille et pro-

dukt, som kan udstilles. Fremvisning i faserne 

fredag i uge 40. 

Anden runde fra uge 10-12. Der fremstilles et 

produkt, der kan fremvises ved årsberetningen i 

uge 12.  

Lasse skriver et indlæg om indsatsen. Skolen 

sender et par stikord. 

 

4. Grænseoverskridende adfærd: 

Drøftelse 

 

Ledelsen har ønsket en drøftelse af konsekven-

ser/sanktioner efter grænseoverskridende ad-

færd. 

Ledelsen har forskellige handlemuligheder.  

Sanktioner vurderes individuelt i forhold til en 

given elevsag. 

Princippet ”Forventninger og konsekvenser på 

Bylderup Skole” er stadig gældende. 

Den gode kommunikation mellem skole og 

hjem er yderst vigtig.  

 

5. IT og digitalisering i dagtilbud: 

Høringssvar 

Tre bilag 

 

Høringssvaret blev tilrettet og godkendt. 

6. Forældremøder: 

Evaluering 

 

God stemning og positive forældre. 

Positiv tilbagemelding i forhold til frit valg 

imellem forældre-/aktivitetsråd. 

Forælderne i 6. årg. gav udtryk for vigtigheden 

af et godt samarbejde ml. Bylderup og Ravsted. 

Oplæg fra bestyrelsen fungerede godt. 

Dilemmaspillet i 7. årg. tog lang tid. Kan det 

evt. afkortes eller organiseres anderledes? Skal 

dilemmaerne justeres? Skal spilles afvikles til 

forældremødet i juni for kommende forældre i 

7. årg.? 

UU-vejleder deltog i 8. og 9. årg. Dette ønskes 

igen. 
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Første del af forældremøderne indeholder me-

gen information. Kan evt. afkortes, så fler-

børnsforældre ikke oplever for mange gentagel-

ser.  

 

Til bestyrelsesmødet i april drøftes afviklingen 

af dilemmaspillet igen. 

 

7. Styrkede læreplaner: 

 

Emi informerede kort omkring, hvordan de 

styrkede læreplaner implemteres i hverdagen. 

Der udstilles jævnligt billeder i børnehaven af 

aktiviteter, der tager udgangspunkt i lærepla-

nerne. 

Beskrivelsen af de styrede læreplaner skal være 

indsendt til 1. dec. 2020. Personalet inddrages 

fortsat i dette arbejde. 

 

8. Forretningsorden for fællesbestyrel-

sen: 
Godkendelse 

Bilag 

  

Godkendt 

9. Punkter til næste møde: 

 

Regnskab 3. kvartal 

Ekstra tildeling 

Nye strategiske mål/virksomhedsaftale 

Principper:  

Generel drøftelse – Skal principperne samlet i 

et? Nyt princip for ”Drikke og spise” 

Renovering af grundskole 

 

10. Eventuelt: 

Næste møde tirsdag d. 10.11.2020 kl.  

18.30 

       

Der etableres skofritområde i forbindelse med 

renoveringen af grundskolen. Der ønskes to 

indgange. 

 

 


