
 

 - 1 - 
 
 

 

 

Bylderup Skole 

Slogsherredsvej 27 
6372 Bylderup - Bov  .  Tlf. 73 76 88 32  

E-mail : bylderupskole@aabenraa.dk 
Hjemmeside : www.bylderupskole.dk 

 

 

Bylderup, den 25.februar 2020 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Tirsdag den 3. marts 2020 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Simone 

Afbud: Steven, Kristiana, Bo 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

a) 

Simone har været af sted til Fællesforum for 

skolebestyrelserne. Dialogmøderne på Rådhu-

set blev drøftet. Det var et godt og konstruktivt 

møde. 

Simone og Elisa har været til et arrangement på 

Løjt Skole, hvor alle repræsentanter for skole-

bestyrelsesmedlemmer var inviteret. Politikerne 

og skolechefen deltog også. Det var et spæn-

dende foredrag. Et af budskaberne var fx: Sko-

len har et stort fokus på, hvordan barnet har det 

og ikke så stort et fokus på, hvad det enkelte 

barn har lært. 

 

b) 

Børnehaven: 

Få tilmeldte i vinterferien 

Fastelavn er en god tradition 

Besøg på plejehjemmet 

 

Skolen: 

Fastelavnsfest i indskolingen gik godt 

Der arbejdes pt. med ”Genforeningen” i flere 

klasser. Emnet kommer også til at fylde i emne-

uge 12. 

 

c) 

Der arbejdes på en temadag for udskolingen in-

den påskeferien, hvor det sociale er i fokus. 
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d) 

Børnehaven: 

Der er startet to nye børn i småbørnsgruppen. 

 

Skolen: 

Der starter en ny lærer i uge 11, som fremover 

varetager matematik i 3. årg og musik i 3.-6. 

årg. 

Der har været afholdt en eftermiddag for alle 

undervisere i udskolingen, hvor fokus især har 

været på, hvordan trivslen løftes både blandt 

personalet og eleverne. 

Der afholdes Turboforløb i uge 9-10 for elever 

i 8. årg, der er erklæret ikke-uddannelsesparate. 

Der er positive tilbagemeldinger fra både un-

dervisere og elever. 

Skolen har haft besøg fra DK-Syd, som har 

fulgt undervisning i Teknologiforståelse. 

 

3. Orientering om styrkede læreplaner. 

Børnehaven: 

 

Line gennemgik principperne omkring styrkede 

læreplaner. 

Styrkede læreplaner er kendetegnende ved, 

hvordan der arbejdes med børns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse i dagtilbud. 

 

4. Årsberetning: 

 

Følgende punkter gennemgåes: 

Principper og værdisæt 

Høringsvar 

Teknologiforståelse 

Sammenlægning af Blæksprutten og Bylderup 

Skole 

Økonomi 

Den gode historie 

 

5. Afkortning af skoledagen: 

 

Er gældende for ml.trin og udskoling 

Skoledagen kan afkortes ved at skære i de un-

derstøttende timer som M/B og FF. I stedet kan 

der etableres to-lærerordning for at skabe en al-

sidig undervisning og styrkelse af motivationen 

blandt elever.  

Både personalet og bestyrelsen peger på afkort-

ning af skolendagen for ml.trin og udskoling i 

tre lektioner om ugen. Timerne hentes ved FF-

timerne. 

Bestyrelsen ønsker en uddydende beskrivelse af 

principperne for to-lærerordningen. 

 

6. Forældrehenvendelser til forældre-

valgte: 

Hvordan forholder man sig? 

 

Bestyrelsen må ikke drøfte enkeltsager eller 

personsager. 

Bestyrelsen må kun drøfte generelle sager. 
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Ved personsager sker henvendelsen til afde-

lingslederne eller Søren. 

Ved trivselsproblematikker i en udvalgt klasse 

sker henvendelsen til klasselæreren, afdelings-

lederne eller Søren. 

 

7. Ferieplan 2020-2021 

Til godkendelse 

Bilag 

 

Ferieplanen blev godkendt. 

8. Evaluering af aktivitetsgrupper (den 

gode skole): 

 

Aktivitetsgruppe 4, der står for kontaktbogen, 

udfases fra kommende skoleår. 

 

Til kommende forældremøder gives plads til at 

forældrene drøfter, om den enkelte klasse er til-

hænger af klasseforældreråd eller aktivitets-

grupper. Der aftales på mødet hvilken model, 

der ønskes fremadrettet. 

  

9. Budget 2020: 

Bilag uddeles til mødet 

 

Punktet blev gennemgået. 

Fremadrettet ønskes budgettet udsendt som bi-

lag. 

 

10. Punkter til næste møde: 

 

Budget 2020 til godkendelse. Bilag sendes ud 

sammen med dagsorden. 

Årsberetning 

Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg Kim, 

Bo,Tina og Lisa 

 

11. Eventuelt: 

Næste møde torsdag d. 2.04 2020 kl.  18.30 

       

 

 


