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Bylderup Skole Kommune
Slogsherredsvej 27 '~~^'~

^ 6372 Bylderup -'Bov . Tlf. 73 76 88 32
E-mail: bylderupskole@aabenraa.dk
Hjemmeside : www.bylderupskole.dk

Bylderup, den 4. august 2021

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus

Onsdag den 11. august 2021
kl. 18.30 - 21.00

Mødeleder: Lasse
Afbud: imi - Berit - Dorthe

Dagsorden:
l. Godkendelse af dagsorden:

2. Meddelelser:

a) Formand:
b) Medarbejderrepræsentanterne:

børnehave, skole

c) Elevrådet:
d) Ledelsen:

børnehave, skole

Referat:
Godkendt.

Formand: Lasse varetager formandsposten
indtil videre.

Han var til rejsegilde, det var en god eftermid-

dag. Det var godt, at møde politikerne og de

øvrige fremmødte.

Medarbejder repræsentant: Vi er godt i gang.

Der er nok at se til. Godt at møde børnene igen.

Elevråd: Er valgt i dag. Er klar til næste møde.

Ledelse/SkoIe: Dejligt at være tilbage. Dejligt
at hverdagen er på vej tilbage fra før corona.

Vi skal have fat i traditionerne igen og dyrke
fællesskabet.

Boden er på vej tilbage indenfor overskuelig
fremtid.

Der arbejdes på at ansætte en 20 timers skole-

pædagog.

Ledelse/Børnehave: Er ved at være tilbage ef-
ter sommerferien. Der har været en del børn i

ferieperioden. Det har været gode uger hvor der

også er blevet lavet en del praktiske ting.

To nye børn i Småbømsgruppen.
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3. Forretningsorden:

Bilag

4. Sammensætning af bestyrelse:

Simone er stoppet, så vi mangler 2 for-

ældrerepræsentanter.

Drøftelse

5. Forældremøder skole:
Fordeling af hvem fra bestyrelsen der

deltager.

Bilag følger når alle datoer for forældre-

møderne er fastsat.

6. Regnskab:

Bilag følger

7. Principper hvilken rækkefølge:

Bilag

Alle principper kan ses på skolens

hjemmeside.

8. Punkter til næste møde:

9. Eventuelt:

Skal opdateres når der vælges ny formand.

Der er en forældre der gerne vil i bestyrelsen.

Søren tager kontakt.

Vi håber at finde et medlem mere, på forældre-

møderne, når bestyrelsen fortæller om deres ar-

bejde.

Lasse laver et par stikord som bestyrelsesmed-
lemmerne kan bruge til fremlæggelse afarbej-

det.

Steven: 0. og 5. klasse

Lasse: 7. og 4. klasse

Bo: 2. og 8. klasse

Kirsten: 3. og 6. klasse

Dorthe: l. og 9. klasse

Der orienteres om, at klasserne beslutter om de

vil etablere aktivitetsgrupper (hvor alle foræl-
dre kommer i spil) eller forældreråd (Der plan-

lægger årets arrangementer).

Fremlagt og drøftet.

På næste møde arbejdes med:
Trivselsplan (for skole og SFO) Sammenholde'
med skolens antimobbe strategi.

Ekskursioner - Lejrskoler

Søren tager kontakt til ledelse og besty-
relse på Ravsted skole, hvorefter det ta-
ges op på efterfølgende bestyrelsesmøde:
Klassedannelse i 7. årgang
Samarbejdsaftale mellem Ravsted Børneuni-

vers og Bylderup Skole.

Præsentation af et af skolens fag.

Forslag: teknologiforståelse. Søren kontakter

Lotte og Louise.
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Næste møde onsdag d. 15.09.2021 kl.
18.30
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