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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 26. april 2021 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Mandag den 3. maj 2021 

kl. 18.30 – 21.00 
Mødet foregår via teams. 

 

Mødeleder:  Simone 

Afbud: Noah, Nicklas 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

b) 

Børnehave: 

Projektuge med fokus på affald – ca. 25 kg af-

fald er indsamlet.  

Der arbejdes fortsat med de styrkede læreplaner 

på de enkelte stuer. 

 

Skole: 

Genhusning af klasser i udskolingen går godt. 

 

d) 

Børnehave: 

Hvert år pædagogisk tilsyn. Pædagogisk konsu-

lenter fra kommunen kommer i år på uanmeldt 

besøg og observerer den daglige praksis. Der 

udarbejdes efterfølgende en tilsynsrapport. 

 

Skole: 

Skriftlige prøver i denne uge for 9. klasse.  

 

Særlige vilkår gældende for de skriftlige prø-

ver i år. Eleverne får ophøjet deres afslut-

tende standpunktskarakter til prøvekarakter, 

hvis standpunktskarakteren er højere end 

prøvekarakteren 

 

Der arbejdes fortsat med skemaer gældende for 

en uge. Der planlægges med to udeskoledage 
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på skolen for 5.-8. klasse i de uger, hvor de har 

online undervisning. 

 

3. Translokation: 

 

 

Translokationen flyttes til torsdag d. 24. juni kl. 

17. Afholdes i hallen. 

 

Simone undersøger, om hun har mulighed for 

at deltage. Lasse træder til, hvis det er nødven-

digt. 

 

Ifølge de gældende retningslinjer i slutningen 

af juni, må der samles 100 mand indendørs. 

 

Øl, sodavand og evt. snackkurv pr. familie. Le-

delsen undersøger mulighed for snackkurv. 

 

4. Byggeprojekt status: 
 

 

Skolen inddrages løbende i byggeprocessen. 

 

Eleverne er gode til at holde afstand til bygge-

pladsen. 

 

Søren viste billeder fra byggepladsen og områ-

det, hvor den nye tilbygning skal stå. 

 

Søren har vist eleverne skitser af byggeriet. 

Eleverne har været meget positive. 

 

5. Ordblindhed: 

Berit orienterer om hvad vi gør her på 

skolen. 

Drøftelse 

 

Berit holdt et kort oplæg omkring ordblindhed. 

 

Berit skitserede, hvordan der arbejdes med at 

identificere ordblinde elever og hvordan der 

støttes op omkring disse elever. 

 

6. Punkter til næste møde: 

 

Evaluering af arbejdet i bestyrelsen i dette sko-

leår 

Tranlokation 

Møderække for næste skoleår 

Ønske om fysisk møde næste gang 

 

7. Eventuelt: 

Næste møde onsdag d. 2.06.2021 kl.  18.30 

       

Kan retningslinjen for uddeling af mad i skolen 

evt. lempes? 

Er der andre retningslinjer, som evt. kan lempes  

i børnehave og skole? 

Nødundervisning forventes at køre frem til 

sommerferien. 

 

 


