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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. maj 2021 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Onsdag den 2. juni 2021 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Simone 

Afbud: Bo, Nicklas, Noah 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

b) 

Børnehaven: 

Rød stue og småbørnsgrp – fokus på sproget 

Grøn stue – forløb m/ natur og science 

Blækhuset – ”Den magiske madpakke” – forløb 

omkring en god madpakke 

 

Skolen: 

Skole/hjem samtaler er godt i gang. 

Flere klasser er igen ”ude at huset”. 

Mange er ved at være en smule coronatrætte. 

Eleverne håndterer fortsat både coronasituatio-

nen og genhusningen på en god måde. 

 

d) 

Børnehaven: 

Grp. må igen lege sammen udenfor. 

 

Skolen: 

Mange er trætte. Personalet har klaret det sidste 

år rigtig flot. Den almindelige hverdag savnes. 

Der bruges meget tid på skemaer og testning. 

 

Grundet opsigelse, er der lige blevet slået en 

lærerstilling op med ansættelse pr. 1. aug. 

2021. 

 

Kirsten og Lasse ønsker at deltage ved ansæt-

telsessamtalerne. Samtalerne afholdes enten 

mandag eller tirsdag i uge 26.  
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Der vil snarest komme tidsbegrænset stillings-

opslag med ansættelse af en skolepædagog. 

Mulighed for støttefunktion m.m. 

 

Nationale test er næsten afviklet. 

 

Der har både været intern revision samt brand-

tilsyn. 

 

3. Translokation: 

 

Afholdes torsdag d. 24. juni kl. 17 i den lille 

hal. 

 

Søren og Simone holder tale. 

 

Øl, vand og snackkurv til hver familie. 

 

Søren undersøger retningslinjer i forhold til an-

befaling/ krav om negativ test. 

 

Invitation udsendes snarest. 

 

4. Ny henvendelse fra Anika Laukamp 

vedr. skolemad: 
Bilag 

 

Skolen takker nej til tilbuddet. 

5. Princip for mad og drikke: 

Drøftelse 

Bilag 

 

Princip for mad og drikke: 

Det anbefales, at eleverne ikke medbringer so-

davand, chips og slik. 

Ændres til: 

Eleverne må ikke medbringe sodavand, energi-

drik, chips og slik. 

 

Elever, klasselærere og forældre skal plan-

lægge sortimentet i boderne, således at det, der 

sælges i boderne lever op til de ovennævnte 

principper for mad og drikkevarer på skolen. 

Der tilføjes: 

Sortimentet bør leve op til nøglehulsprincip-

perne. 

 

Ændringerne nævnes på de kommende foræl-

dremøder i aug/sep. 

 

Det er svært at forudsige, hvornår skoleboden 

kan genåbnes. Ved kommende forældremøde i 

aug. for 5. og 8. årg. drøftes sortimentet  i bo-

den ud fra ”Princip for mad og drikke”. 

 

6. Gå til købmand: 

Udskolingselev har bedt om at få ”gå til 

købmand” drøftet i bestyrelsen. 

Forslag om udarbejdelse af kontrakt i samar-

bejde med eleverne i kommende 8. og 9. årg. 

Kontrakten skal rumme faste aftaler. Aftalen er 
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Som reglerne er nu, må eleverne ikke gå 

til købmanden, heller ikke når de venter 

på bussen. 

 

gældende for busbørn. Underskrives af både 

elever og forældre. 

 

Der anbefales en forsøgsordning fra skolestart 

til eftersårsferien.  

 

Søren undersøger lovgivning i forhold til elev-

færdsel i trafikken i forhold til ansvar. 

 

7. Fravalg/tilvalg af Et sundt frokost-

måltid 2022-2023: 

3 bilag 

 

Bestyrelsen fravælger ”Et sundt frokostmåltid”. 

8. Evaluering af årets arbejde: 

 

Været en del virtuelle møder. Kan være svært 

at have drøftelser online. 

 

Har fuldt årshjulet planmæssigt. 

 

Møderne har fungeret godt. 

 

Ros til underviserne – stor grad af fornyelse og 

forandringsparathed. 

 

Børnehaven er blevet mere en naturlig del af 

arbejdet i bestyrelsen.  

 

Nye medlemmer er blevet taget godt imod. 

 

Der en god dynamik i bestyrelsen og der er rum 

for gode drøftelser. 

 

Arbejdet omkring skolens principper tager lang 

tid, hvis alle detajler skal drøftes. I stedet se 

mere overordnet på principper fremadrettet. 

Forslag om at sætte et princip på dagsordenen 

ved hvert møde. 

 

9. Møder skoleår 2021-2022 

Bilag – udkast til mødedatoer 

 

Tirsdag d. 10. aug. ændres til onsdag d. 11. 

aug. 

 

Onsdag d. 15. sep. - Teknologiforståelse 

 

10. Punkter til næste møde: 

 

Forretningsorden 

Regnskab 2. kvartal 

Forældremøder 

Styrelsesvedtægter 

Principper – hvilken rækkefølge 

Bestyrelsesvalg – opdatering på hvem og hvor-

når 

 

11. Eventuelt: Næste møde onsdag d. 11. aug. kl. 18.30-21.00 
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Næste møde xxxdag d. x.xx.2021 kl.  18.30 

       

Lasse har sendt besked til Søren omkring mu-

lighed for afhentning af gratis skoleborde. 

 

Der er aftalt arrangement med nye elever fra 

Ravsted til kommende 7. årg. 

 

 


