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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 7. november 2019 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Mandag den 14. november 2019 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Simone Bösselmann 

Afbud: Steven, Lisa 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

a) Simone, Søren og Elisa har været til dialog-

forum d. 12. nov på Rådhuset med temaet 

”Danmarks bedste folkeskole”. 

Afkortning af skoledagen for ml.trin og udsko-

ling skal drøftes på et senere møde. Grundlaget 

for at søge er blevet bredere. 

For stor en andel af elever bliver visiteret i hele 

Aabenraa Kommune. Det bliver et fokuspunkt 

fra forvaltningensside. 

Ny strategi/vision indenfor skoleområdet. Den 

nuværende afsluttes med udgangen af 2020. 

 

b) 

Børnehave: 

Græskarfest – god opbakning 

Vuggestuegrp. – fortsat fokus på sproget 

Børnehavegrp. – besøg på Tønder Museum 

Fast tradition – julegaveværksted 

 

Skolen: 

Emneuge i uge 47 – der arbejdes med forskelli-

ge emner i faserne. 

Ny indsats for hele skolen ”Hvad gør sproget 

ved os?” 

Skole/hjem samtalerne er godt i gang. 

 

c) 

Elevrådet har været på kursus.  

Har drøftet mulighed for at igangsætte forskel-

lige former for events, hvor der kan indsamles 

penge til nye stole til eleverne. Fx bankoarran-
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gement med bedsteforældre. Der arbejdes vide-

re med ideen.  

 

d) 

Børnehave: 

Der arbejdes fortsat med ”Styrket læreplaner”. 

Udfordringer på legepladsen – børn kravler på 

taget, er en farlig leg og skal stoppes. Opslag på 

Facebook. 

 

Skole: 

Bevilling til renovering af gl.bygning er endelig 

godkendt. 

Sandra har opsagt hendes stilling. Denne besæt-

tes internt. 

AULA er kommet godt fra start – både hos 

personalet og blandt forældre. 

 

2. Godkendelse af styrelsesvedtægter: 

Bilag 

 

Styrelsesvedtægt for Bylderup Skole og Børne-

hus – der tilføjes mulighed for at vælge en 2-

årig periode i bestyrelsen.  

Styrelsesvedtægterne godkendes efterfølgende. 

 

3. Princip for udlevering af bærbar: 

Bilag  

 

Fra uge 48 udrulles de nye computer til 4.-7. 

årg. 

Aftale om lån af computer rettes til og sendes 

ud til forældrene i uge 47. 

På bagsiden af aftalen påføres de gældende 

kommunale og skolens regler omkring opførsel 

på nettet m.m.  

  
4. Principper 

Drøftelse af det videre arbejde med 

principperne 

 

To arbejdsgrupper nedsættes.  

Skolen: Kim, Simone og Søren 

Børnehaven: Line og evt. Steven eller Lisa 

Grupperne skaber sig overblik over de gælden-

de principper. Hvilke kan samles og hvor er der 

overlap? 

 

5. FF-timer i udskoling: 

 

Aftale om en 4 ugers forsøgsperiode, hvor der i 

FF er tid til lektier.  

Bliver timerne brugt på lektier eller hyggesnak?  

Skal der evt. et andet indhold i FF-timerne? 

Søren tager en drøftelse med teamet omkring 

FF. 

Forsøgsperioden evalueres sammen med elev-

rådet, FF-undervisere og Søren. 

 

6. Regnskab 3. kvartal 

Bilag 

 

Regnskabene blev gennemgået. 

7. Punkter til næste møde: Virksomhedsplan og forandringsmodel 
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8. Eventuelt: 

Næste møde mandag d. 9.12 2019 kl.  18.30 

       

 

 


