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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. juni 2020 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Torsdag den 11. juni 2020 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Simone 

Afbud: Tina, Sara, Kristiana, Lisa 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

b)  

Skolen: 

Der bliver i øjeblikket afholdt skole/hjem sam-

taler. 

 

Afgrænsning af legeområder og legegrupper 

har fungeret godt og har påvirket alle positivt. 

 

Børnehaven: 

Personalet har i hjemsendelsesperioden enten-

arbejdet med nødpasning eller arbejdet hjem-

mefra med indsatsen”Styrket læreplaner”. 

 

Line har guidet på en positiv måde gennem 

denne periode. 

 

d) 

Børnehaven: 

Det har været en god periode, hvor personalet 

og børnene har formået at tilpasse sig en ander-

ledes hverdag. 

 

Forældregruppen har været meget samarbejds-

villig og og har været gode til at holde sig op-

dateret i forhold til forholdsregler i forbindelse 

med COVID-19. 

 

Skolen: 

Både personale, forældre og elever har håndte-

ret den anderledes hverdag på en god måde. 
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Det er har været en hektisk periode, hvor 

mange ting har været anderledes. 

 

Vi oplever en mindre konfliktfyldt hverdag.  

Eleverne møder andre krav grundet nødunder-

visning og en afkortet skoledag. 

 

Byggeprojekt står færdig i løbet af 2022 og på-

begyndes i feb/marts 2021. 

 

Der er ansat en ny HDS- og matematiklærer pr. 

1. aug. 2020. 

 

3. Valg til fællesbestyrelse: 

 

Bo er genvalgt. 

Kirsten Mathiesen er valgt fra skoledelen. Der 

mangler fortsat en kandidat. 

 

Dorthe Toft er valgt som forældrerepræsentant 

fra børnehaven og Mette Christiansen som 

suppl. 

 

4. Årsberetning?: 

 

Blev aflyst grundet COVID-19. 

 

Til de kommende forældremøder informerer 

bestyrelsesmedlemmerne kort om årets gang i 

bestyrelsen. Lasse har udarbejdet nogle slides, 

som kan bruges. 

 

5. Translokation: 

 

Skal afholdes klassevis. 

 

Hver elev må max. have 3 personer med. 

Søren undersøger muligheden for at holde 

translokationen i enten forsamlingshuset eller 

hallen. 

 

Translokationen afholdes torsdag d. 25. juni og 

sidste skoledag fredag d. 26. juni. 

 

6. Budget 2020 – Regnskab pr. 1.6.20: 

Bilag 

 

Ønske om ”brugt i pct” for forgående år er syn-

lig på oversigten. 

 

Helle inviteres med til mødet i aug. hvert år, 

hvor regnskabet bliver gennemgået i dybden. 

 

Vigtigt at lytte til elevrådene og prioritere at af-

sætte midler. 

 

Søren gennemgik regnskabet for både skolen 

og børnehaven.  

 

Budget 2020 blev godkendt. 
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7. Evaluering af årets arbejde: 

 

Et meget spændende år. 

 

Positive tiltag – fx nyt asfalt på parkeringsplads 

og byggeprojekt er sat i gang. 

 

Positiv udvikling af It-området – indkøb af 

elevcomputer. 

 

Sammensmeltning af børnehave og skole be-

gynder at tage form på en givtig måde. 

 

Dialogforum via kommunen giver mulighed for 

indspark til politikerne.  

 

Netværk for bestyrelsesformænd i kommunen 

giver god mulighed for sparring. 

 

Ansættelse af nyt personale har været spæn-

dende. Mange kvalificerede ansøgere. 

 

8. Møder skoleår 2020-2021: 

Bilag  

 

Principper sættes løbende ind i den rullende 

planlægning. Første gang på mødet i sep. 2020. 

9. Punkter til næste møde: 

 

Forældremøder (afkortet udg. af årsberetning) 

Klasseforældreråd 

Budget – halvårsregnskab (Helle inviteres med) 

 

10. Eventuelt: 

Næste møde xxxdag d. x.xx.2020 kl.  18.30 

       

Kim, Tina og Lisa træder ud af betyrelsen med 

udgangen af dette skoleår.  

En stor tak for det gode samarbejde. Især en 

stor tak til Kim for spændende sparring gennem 

de mange år. 

 

 


