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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 16. september 2021 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Onsdag den 15. september 2021 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Lasse 

Afbud: Elisa, Dorthe 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2. Rundvisning af nyt byggeri: 

 

Søren viste rundt. 

3.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

a) 

Alle skolebestyrelsesformænd har været til dia-

logmøde på Rådhuset. Søren og Elisa deltog 

også.  

 

Alle bestyrelsesformænd havde online møde in-

den. Formen for dagsorden til dialogsmødet 

blev drøftet. Fremover skal skolebestyrelserne 

være ude i god tid, hvis bestyrelserne ønsker 

punkter til dagsorden til dialogmødet. 

De nationale test blev også drøftet. Aabenraa 

Kommune bruger både de obligatoriske og de 

frivillige test. Det ønskes fremover, at skolerne 

selv kan bestemme, om der både testes med de 

obligatoriske og frivillige test. 

 

Kollund Skole har startet med tysk fra 1. 

klasse. Anden skole i kommunen har ekstra fo-

kus på ordblinde. 

Varnæs Skole inviterer til arbejdslørdag hvert 

år. Er det noget for Bylderup Skole og Børne-

hus? 

 

Der er et ønske om at invitere til et skolepoli-

tiskdebatmøde. Skal være et offentligt møde på 

neutral grund. 

20. sep. holdes formøde til debatmøde. 2. nov. 

afholdes debatmøde. Steven undersøger mulig-

hed for at deltage. 
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b) 

Børnehave: 

Børnene må gerne blandes igen og hverdagen 

er blevet mere”normal”. Det har været rart for 

alle. 

Sidste uge var der ”Udeuge”  og indianertemaer 

for alle børn.  

Der kommer besøg fra Makerspace i løbet af 

efteråret. 

 

d) 

Børnehave: 

Pæd.tilsyn 1. nov. Steven undersøger om, han 

kan deltage. Der vil også være et uanmeldt ob-

servationsbesøg inden.  

Dorthe N har deltaget i Diplomforløb. Dorthe 

N deltager også i Makerspacekursus og bliver 

derefter makerspaceambassadør. 

Nyt barn i børnehavegruppen og et mere på vej 

fra 1. okt. 

 

Skole: 

Christina (SFO) deltager også i Makerspace-

kursus og bliver derefter makerspaceambassa-

dør. 

Dejligt med en mere almindelig hverdag. Mere 

dynamisk. 

Der har været besøg af gadeteater, cirkus-

gruppe, faustball, håndboldkaravane og Åben 

skole i samarbejde med DGI og lokale forenin-

ger. 

 

4:  Valg af formand: 

Herunder suppleringsvalg 

 

Søren har undersøgt regler for valg af ny for-

mand.  

 

Lasse blev valgt som formand. 

 

Der vil blive valgt en næstformand ved konsti-

tueringen i foråret 2022. 

 

Der skal laves et suppleringsvalg, hvor der væl-

ges to nye forælderrepræsentanter. Afholdes d. 

27. sep. kl. 16. 

 

Søren fremlagde forslag til info, som sendes ud 

til alle forældre. 

 

5:   Forretningsorden: 

Bilag til underskrift 

 

Skubbes til næste møde 
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6:   Principper: 

Trivselsplan (skole og SFO) sammen     

holdt med skolens antimobbestrategi: 

 

Link til skolens hjemmeside 

https://bylderupskoleogboerne-

hus.aula.dk/faellesbestyrelsen/princip-

per 

 

Evt. princip for ekskursioner 

 

Trivselsplan: 

Form for  konflikttrappe 

Er forældet og ønskes fjernet 

 

Antimobbestrategi: 

Dialog værktøj 

Målsætning 3 kan fjernes. 

I den sidste del i strategien mangler noget om 

ledelsens handlemåder/konsekvenser. Det skal 

fremgå som mulighed – fx bortvisning, under-

retning m.m. 

Rettelser i forhold SMS – digitale medier 

Antimobbestrategi tilrettes og ønskes godkendt 

til næste møde. 

Titlen ændres til Trivsel- og antimobbestrategi. 

Formålet gennemgåes og tilrettes i forhold til 

trivselsdelen. 

Ledelsen kommer med udkast. 

 

7:   Økonomi opfølgning: 
 

Økonomien ser meget lovende ud. 

Der er blevet søgt om at overføre et beløb til 

næste budgetår. 

De gamle gårdtoiletter bliver renoveret.  

Der indkøbes nyt inventar til tilbygning. 

Der bestilles container til tømning af div.ude-

områder og depoter.  

Der bestilles anlægsgartner til at udbedre ude-

arealer. 

Gulvene i den gamle bygning trænger til reno-

vering. 

Mulighed for opgradering af legeplads. 

Elevrepræsentanter ønsker flere bats til bord-

tennisbordet. 

 

8:   Aktiviteter til støtte til gode formål: 
Drøftelse 

Punktet skubbes til næste møde. 

9. Ansættelsesudvalg: 

Skolepædagog  

 

Ansøgelsesfrist d. 23. sep.  

Ansættelsessamtale d. 27. sep. kl. 17. 

Randi deltager som medarbejderrepræsentant. 

Søren, Line og Bo deltager.  

Helle sender mail til Bo. 

 

10. Høring fordelingsmodel SFO2 

3 bilag 

 

Det er beklageligt, at socioøkonomien er fjernet 

i alle tre modeller. Det burde der fortsat tages 

hensyn til. Kan have stor betydning for ud-

kantsskoler. 

Bestyrelsen peger i retning af model 1. 

Ønske om flere aktiviteter i SFO2 – både inde- 

og udeaktiviteter. 

Søren laver udkast og det sendes rundt. 

 

https://bylderupskoleogboernehus.aula.dk/faellesbestyrelsen/principper
https://bylderupskoleogboernehus.aula.dk/faellesbestyrelsen/principper
https://bylderupskoleogboernehus.aula.dk/faellesbestyrelsen/principper
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11: Eventuelt: 

Næste møde mandag d. 1. november 2021 

kl.  18.30 

       

Hallen er i gang med at søge forskellige fonde i 

forhold til etablering af udeaktiviteter. Steven 

kontakter Søren. 

 

Ros til Anne Cathrine og Jacob. Gode input. 

 

Punkter til næste møde: 

De nationale test 

Godkendelse af Trivsel- og antimobbestrategi 

Princip for ekskursioner, samarbejdsaftale med 

Bylderup Skole og Ravsted Skole samt princip 

for klassedannelse  

Aktiviteter til støtte til gode formål 

Forretningsorden til underskrift 

 

 


