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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 29. januar 2020 

 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Onsdag den 5. februar 2020 

kl. 17.00 – 19.30 
 

Mødeleder:   
Afbud: Simone, Kim, Elisa, Lisa, Kristiana 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

b) 

Børnehave: 

Maduge – ”Smør selv”. Børnene har været en 

del af processen. 

 

Skolen: 

I udskolingen sættes fokus på at styrke fælles-

skabet og den sociale trivsel.  

 

c) 

Bingo-arrangementet bliver udsat. 

Afvikling af terminsprøven gik godt. 

 

d) 

Børnehaven: 

Børnetallene frem til dec. 2020 blev gennem-

gået. 

Modtaget puljepenge til ekstra pæd.timer.    

Puljen skal fremme trivsel og læring for de 0.-

2. årige. 

 

Skolen: 

Vikardækning – ansat timelærer frem til som-

merferien i matematik i 3. kl. og musik i 3.-6. 

årg. 

N/T i 2. og 5. kl er dækket internt af skolens 

personale. 

Renovering – opstart af planlægningen er 
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skubbet til ca. uge 20 2020.  

Makerspace – 6-7 har meldt sig som forgangs-

skoler i Aabenraa Kommune. Skolen får mu-

lighed for at sende 2-3 undervisere på uddan-

nelse.  

 

2. Årsberetning 

 

Lasse står for årsberetningen. 

Indhold til årsberetningen blev drøftet. 

 

3. Redegørelse til UVM 

Info vedr. redegørelse i forhold til fal-

dende resultater i trivsel og matematik 

Bilag følger 

 

Redegørelsen blev gennemgået. 

4. Forældrehenvendelser til forældre-

valgte 

Hvordan forholder man sig? 

 

Udsættes til næste møde – tirsdag d. 3. marts. 

5. Ferieplan 2020-2021 

Til godkendelse 

Bilag 

 

Godkendelsen udsættes. Ferieplanen skal først 

drøftes ved et PR-møde. 

6. Principper for skolen: 

Status 

 

 

Tilrettelserne blev præsenteret. 

7. Regnskab 2019: 

Børnehave og skole 

Bilag 

 

Regnskabene blev gennemgået. 

8. Punkter til næste møde: 

 

Forældrehenvendelser til forældrevalgte 

Årsberetning 

Budget 2020 – børnehave og skole 

Forkortelse af skoledag – mellemtrin og udsko-

ling 

 

9. Eventuelt: 

Næste møde tirsdag d. 3.03 2020 kl.  18.30 

       

Rettelse til referat fra d. 9. jan. Forløbet med 

Bylderup Kirke afsluttes med gudstjeneste i 

Haderslev Domkirke og ikke i Ribe Domkirke. 

 

Invitation til bestyrelsen - arrangement ”Hvad 

skal vi med skolen?” på Løjt Skole d. 20. feb. 

kl. 19-21. Invitationen sendes ud. 

 

Juletræsindsamlingen gik godt. Lasse tager 

kontakt til kommende 2. årg. 

 

 


