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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 4. november 2020 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Tirsdag den 10. november 2020 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Simone 

Afbud: Dorthe 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

b) 

Børnehave: 

Er fortsat meget ude grundet COVID-19. 

Musikprojekt med udvalgt børnegruppe. 

Græskarfest med afholdt med kun børn og per-

sonale. Et fint arrangement. 

 

Skole: 

Emneuge i uge 47 

3. årg. spiller teater for udvalgte klasser. Tea-

terstykket filmes, så forældrene har mulighed 

for at se det. 

Fortsat faste legeområder i pauserne. Nyt om-

råde hver 14. dag. 

 

c) 

Event med elevrådet omkring valg af nye stole 

til alle udskolingselever. Ny stol er valgt. Sto-

lene kommer sidst i december. Eventet har væ-

ret omtalt i avisen. 

 

d) 

Børnehave: 

Stilling som teamkoordinator er opslået. An-

søgningsfristen d. 15/11-20. 

 

Skole: 

Nyt tiltag i udskoling – stå arbejdspladser fpå 

gangene for eleverne. 

 

Aflysning af skolefesten i uge 47. 
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I øjeblikket ingen sociale arrangementer på 

skole. 

 

Tilsyn fra UVM – ledelsen har sammen med to 

læringskonsulenter udarbejdet en handlings-

plan. Flere nye tiltag i dette skoleår, fx udsko-

lingseftermiddag med fokus på lærerrollen, mo-

tivation og inspiration. 

 

Møde med ny fællesleder i Ravsted. Mere fo-

kus på overgangen ml. 6./7. årg. 

 

Lea Lund er ansat frem til sommerferien.  

 

3. Nye styrkede lærerplaner: 

Bilag 

 

Leg er et vigtigt opdrejningspunkt i børneha-

ven. 

Er et fast punkt på både stue- og personalemø-

der. 

 

Læreplanerne er dynamiske. 

 

4. Virksomhedsplan/forandringsmodel: 

Bilag 

 

Indeholder kommunalt bestemte fokuspunkter 

med afsæt i ”Leg”. 

 

Line gennemgik kort fokuspunkterne. 

 

Fokus på brug af data – fx sprogvurderingerne 

 

Digitaliseringsstrategi – overvejelser i persona-

legruppen i forhold til, hvad der er brug for 

hjælp til. 

 

5. Renovering grundskole: 

 

Søren præsenterede de nyeste tegninger. 

 

Der arbejdes med to indgange. Skofritområde 

for hele grundskolen. 

 

Løs inventar er ikke indregnet i budgettet. 

 

Grundskolen skal genhuses i byggeperioden. 

 

6. Nye strategiske mål for skolevæsenet: 

 

Søren gennemgik målene.  

 

Personalet inddrages i dette arbejde. 

 

7. Principper: 

Drøftelse af arbejdsgang for revidering 

af principper. 

 

”Princip for undervisningens organisering” ud-

vides med andre gældende principper, så alle 

samles i et. 

 

Helle/Berit sletter principper, som står flere ste-

der. Simone har en oversigt over disse. 
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Arbejdsgruppen mødes igen og fortsætter arbej-

det. 

 

8. Regnskab pr. 1. november 2020: 
Bilag 

 

Regnskab pr. 1. nov blev gennemgået. 

9. Punkter til næste møde: 

 

Virksomhedsplan/forandringsmodel (skolen) 

Tilsyn UVM – handlingsplan 

Principper 

Budget 

 

10. Eventuelt: 

Næste møde mandag d. 7.12.2020 kl.  18.30 

       

Manglende afklaring omkring afholdelse af dia-

logmøde med bestyrelsesrepræsentanter i næste 

uge. Søren undersøger om mødet afholdes. 

 

 


