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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 5. marts 2021 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Torsdag den 11. marts 2021 

kl. 18.30 – 21.00 
 

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) 

Børnehaven: 

Fortsat opdelt i grp. 

3 nye børn i småbørnsgruppen 

Grøn stue fået nye børn – fokus på sociale spil-

leregler og sproggruppe for børn, der er to-

sproget 

Blækhuset – fokus på sociale spilleregler samt 

sansearbejde. 

Nærmiljøet bruges meget 

 

Skolen: 

Fire nye elever fordelt på 3., 4. og 6. årg. 

Fra uge 11 må 5.-8. kl. møde på skolen en dag 

om ugen – som udgangspunkt udendørs. 

9. klasse må komme hver anden uge fysisk på 

skolen. 

 

d) 

Børnehaven: 

Næste møde sendes bilag ud med oversigt over 

børnetal gældende fra resten af året 

 

Skolen: 

Stor ros til både børnehaven og skolen i forhold 

til håndtering af den nuværende situation. 

 

Mængden af elever i nødpasning på skolen er 

stigende. 
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Fra uge 11 møder 5.-8. årg. ind en dag om 

ugen.  Der kommer en klasse pr. dag. Ved dår-

ligt vejr, er der mulighed for at komme ind på 

skolen. 

 

Testning af personale – podningkorps på skolen 

to gange ugentlig. 

Skolen/forvaltning opfordrer til, at elever over 

12 år testes regelmæssigt. Søren sender info ud 

til forældrene. 

 

9. kl hjemme i uge 11 – man og tirs projekt-

fremlæggelser, ons-fre online und. 

Uge 12 - 9. kl. fysisk på skolen til terminsprø-

ver m.m. 

 

Der arbejdes fortsat med kommende skoleår. 

Søren og Elisa er i dialog omkring ny arbejds-

tidsaftale for lærerne gældende fra aug. 2021. 

 

3. Skoleår 2021/2022: 

Bilag 1. udgave af timefordelingsplan 

Valgfag 

 

Søren gennemgik bilaget. 

 

Kommende 0. kl. bliver en lille klasse. 

 

I kommende skoleår udbydes tre valgfag - bil-

ledkunst, HDS og madkundskab. Det er de tre 

valgfag eleverne skal tilbydes i forhold til valg-

fagsprøven i 8. kl. 

 

Der er fortsat en pulje timer i spil, som fx kan 

bruges til to-lærerordning eller lign. 

 

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret. 

 

4. Årsberetning: 

 

Bo har lavet en flot præsentation til den online 

årsretning i uge 12. Præsentationen oploades til 

youtube og linkes både via Aula og FB. 

 

Faguge 12 fastholdes ikke i den oprindelige 

form grundet eleverne ikke er fysisk tilbage på 

skolen. Arbejdet omkring ”Hvad gør sproget 

ved os?” kan være svær at fastholde. 

 

5. Ny tildelingsmodel: 

Høringssvar 

 

Betænkeligheder i forhold til det socioøkono-

miske indeks. 

 

Ekstra sårbarhed i forhold til faldende elevtal. 

 

Vores betragtninger har også betydning for an-

dre skoler i ydre områderne.  
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Simone kontakter de andre formænd og drøfter 

sagen. 

 

Søren, Simone og Lasse arbejder videre med 

udkast til høringssvar. Deles med resten af be-

styrelsen. 

 

6. Byggeprojekt status: 
 

I mandags var der besigtigelse, hvor håndvær-

ker efterfølgerende havde mulighed for at give 

tilbud. 

 

En del af de lokale håndværkere er hoppet fra 

grundet meget arbejde. 

Der er tvivl om budgettet kan holdes grundet 

stigende materialepriser og stor efterspørgsel på 

håndværkere. 

 

Der er udarbejdet en genhusningsplan for 1.-6. 

kl. gældende fra efter påskeferien. De fleste 

klasser genhuset i i udskolingens lokaler samt 

et enkelt faglokale.  

 

Gældende retningslinjer betyder ekstra rengø-

ring, egne indgange og fordeling af toiletter. 

 

Det meste af den lille skolegård inddrages til 

byggeplads med indkørsel fra hallen. 

 

7. Punkter til næste møde: 

 

Regnskab 1. kvartal/budget 2021  

Mulighed for at Helle deltager. 

 

8. Eventuelt: 

Næste møde onsdag d. 7.04.2021 kl.  18.30 

       

Generelt er alle klasser gode til at tage imod 

nye elever. 

 


