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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 20. december 2019 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Mandag den 9. januar 2020 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Simone Bösselmann 

Afbud: Tina, Lisa, Steven 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

a) Der er godt gang i netværket for bestyrelses-

formænd i Aabenraa Kommune.  

 

b)  

Børnehaven: 

Julehygge med forældre en fredag i dec. – en 

rigtig hyggelig eftermiddag med stor opbak-

ning. 

Både julefrokost, Luciaoptog og besøg i kirke 

gik godt. 

 

Skolen: 

Juletræsindsamling står 2. kl. for søndag d. 12. 

jan.  

Forløb med organist fra Bylderup Kirke om-

kring ”Genforeningen” sammen med 2. kl. For-

løbet afsluttes med gudstjeneste i Ribe Dom-

kirke d. 29. marts. 

Luciaoptog på skolen var en succes. 

 

d) 

Børnehaven: 

Pædagog i småbørnsgruppen kommer retur fra 

barsel i løbet af jan. 

 

Skolen: 

Det har været en god december måned – god 

stemning og positive elever. 

Der arbejdes på at finde nogle gode løsninger 

på at få dækket de timer, som ikke er besat med 

en fast underviser. Det gælder især musiktimer. 
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Genforeningen kommer til at fylde i de næste 

måneder. Sigurd Barrett er booket til et arran-

gement i Slogsherredshus i uge 12. Alle skoler i 

lokalområdet er inviteret. 

 

2. Budget 2020: 

Bilag udleveres til mødet 

 

Godkendt. 

Det endelig budget 2019 gennemgås til mødet i 

marts. 

 

3. Principper for skolen: 

Status 

 

Arbejdsgruppen har ikke afholdt et nyt møde. 

Derfor ikke noget nyt. 

4. Årsberetning: 

 

Afholdes torsdag d. 19. marts kl 17. 

Lasse som næstformand fortæller kort om fæl-

lesbestyrelses arbejde. 

 

Emneuge i 12 – hele skolen arbejder med 

”Genforening” 

 

Til næste møde:  

Undersøge hvem der er på valg og hvordan 

valget skal afholdes i forhold til skole og bør-

nehave. 

 

5. Punkter til næste møde: 

 

Årsberetning (punkt 2) 

 

6. Eventuelt: 

Næste møde onsdag d. 5.02 2020 kl.  18.30 

       

Mødet d. 5. feb. starter kl 17. Afbud fra Si-

mone og Kim 

 

Hvordan kan vi hjælpe eleverne med at være 

mere synlig i den mørke tid? Hvordan bliver 

eleverne bedre til at bruge refleksveste og lys? 

Forslag om at kampagnefilm laves af elever – 

deles på skolen og Facebook. 

 

Borgerforeningens henvendelse til Aabenraa 

Kommune vedr. Engvej har været positiv. Eng-

vej vil blive renoveret og skolevejen vil blive 

mere trafiksikker.  

 

Der holdes en del fester på skolens område – 

Søren tager en snak med udskolingseleverne 

omkring problemstillingen. Forældrene inddra-

ges efter behov. 

 

 


