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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 25. marts 2021 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Onsdag den 7. april 2021 

kl. 18.30 – 21.00 
Mødet foregår via teams. 

 

Mødeleder:  Simone 

Afbud:  

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

b) Skolen: 

Grundskolen er flyttet i nye lokaler grundet 

byggeprojekt. 

Børnehaven: 

Afholdt påskehygge på byens torv med forskel-

lige aktiviteter. 

 

d) 

Børnehaven: 

Nyt barn til grøn gruppe. Pr. 1. maj 34 børn. 

Fortsat opdelt i grupper – stor ros til personalet 

for fortsat at håndtere coronasituationen flot. 

 

Skolen: 

God start efter påskeferie.  

Genhusningrpocessen er forløbet fint. 

5., 7. og 9. årg møder fysisk frem på skolen i 

lige uger. 6. og 8. årg. møder i ulige uger. 

Stor ros til personalet – både i forhold til co-

ronasituation samt genhusning. 

Tidligere tandlægeklinik skal fremover huse 

Elastikken. 

Høringssvar i forhold til ny delingsmodel er 

indsendt. Især påpeges bekymring i forhold til 

socioøkonomisk indeks og ændret tildeling i 

forhold til dette. 

 

3. Regnskab 1. kvartal: Helle gennemgik regnskab for både børnehave 

og skole.  
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Bilag fremsendes tirsdag efter påske, så 

vi har årets første tre måneder med. 

  

Budget for både børnehave og skole er pr. april 

2021 blevet revideret og godkendt på ny. 

 

Der kan komme udgifter i forbindelse med ind-

køb af inventar til ny tilbygning, lejrskole, un-

dervisningsmaterialer og IT-udstyr. 

 

4. Byggeprojekt status/genhusning: 
 

Før påske har der været afholdt møde med de 

byggeansvarlige fra forvaltningen. 

 

Der er indkommet tilbud fra div. håndværkere.  

 

Der er ændret i den oprindelige byggeplan for 

at kunne fastholde det aftalte budget. 

 

Byggeprocessen forventes snarligt at gå i gang 

og være afsluttet med udgangen af 2021. 

 

Forslag om opsætning af skitsetegninger for ny 

tilbygning, så denne er synlig for eleverne. 

 

5. Dilemmaspil kommende 7. årg. 

 

Punktet blev drøftet og det blev aftalt, at dilem-

maspillet ikke længere medtages til forældre-

mødet. 

 

I stedet anbefales en temaaften med SSP-

medarbejdere.  

 

Søren og fællesleder på Ravsted Skole har et 

ønske om at justere aftalen i forhold til ”den 

gode overgang” fra Ravsted Skole til Bylderup 

Skole. Begge bestyrelser vil blive involveret i 

dette arbejde.Teamaftner med SSP indtænkes i 

denne aftale. 

 

6. Punkter til næste møde: 

 

Translokation 

Byggeprojekt 

 

7. Eventuelt: 

Næste møde mandag d. 3.05.2021 kl.  18.30 

       

Ros til arbejdsgruppe, som har stået for udar-

belse af video til årsberetning. 

Undersøge hvor mange forældre, der har ”del-

taget” ved den digitale årsberetning. 

 

Ros til Lasse for ”den gode historie” på FB. 

 

 


