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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 08. oktober 2019 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Mandag den 21. oktober 2019 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Simone Bösselmann 

Afbud: Line, Steven og Kim 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

a) 

Er blevet kontaktet af Evalueringsinstituttet 

vedr. evaluering af Nationale test. Simone har 

udtalt sig ud fra et personligt perspektiv, da det 

ikke har været drøftet i bestyrelsen. 

 

b) 

Børnehaven: 

Har haft besøgt af 0. klasserne. 

Børnehaven deltog i motionsløbet. Det var en 

succes. 

Forberedelse til græskarfest som afholdes i 

denne uge. 

Skolen: 

Der er fortsat mulighed for papirudgave af 

dagsorden og bilag. Der gives besked, hvis man 

ønsker papirudgave. 

Trivselsdag og motionsløbet var igen i år en 

succes. 

 

c) 

Ønske om nye stole i udskolingen og mulighed 

for at FF-timerne bruges til lektier. 

 

d) 

Skolen: 

AULA er kommet fint fra start. 

Nyt projekt ”Ren skole”– der er afsat en lektion 

pr. måned, hvor alle klasser står for oprydning 

inde, samt indsamling af affald ude. 

Børnehaven: 
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Har været pædagogisk tilsyn. Positive tilbage-

meldinger. 

Der arbejdes med Børnehavens virksomheds-

plan. 

2. Indkøb af IT-udstyr: 

 

Status på indkøb 

Herunder princip for udlevering af bær-

bar (bilag) 

 

Computerne er bestilt. Forventet levering start 

nov. 

Det nye netværk er oppe at køre. 

 

Princip for udlevering af bærbar tilrettes. Præ-

senteres på næste møde. 

 

3. Renovering 

Status og etablering af byggeudvalg 

 

Pengene er bevilligt som forventet til 2020.  

 

Der nedsættes et byggeudvalg bestående af 

Søren, serviceleder (Hans), AMR-repræsentant 

(Ellen), Lasse og Tina. 

 

Der nedsættes et internt byggeudvalg på et se-

nere tidspunkt bestående af forældre, medar-

bejdere og elever. 

 

4. Principper 

Gennemgang af oversigt over princip-

per. Drøftelse af hvilke der skal revide-

res. Skal der nye til? 

(bilag følger) 

 

Forslag om at samle principperne under færre 

overskrifter. 

Hent inspiration til dette arbejde på hjemmesi-

den ”Skole og forældre”, inden næste møde. 
http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper 

 

Se skolens principper her: 
https://bylderupskoleogboernehus.aula.dk/fa

ellesbestyrelsen/principper 
 

Der vil løbende blive arbejdet med skolens 

principper. 

 

5. Dialogmødet i Aabenraa den 12.11 

Input til punkter 

 

Simone, Elisa og Søren deltager. 

 

Forslag til punkter: 

Andre læringsmetoder 

Længden af skoledage for mellemtrin og ud-

skoling. 

Flytning af arrangementer til yderområder som 

fx Bylderup Skole/Bylderup Hallen. 

Ressourcetildeling – især i forhold til udfordre-

de børn. 

Visitationsmodel 

Kommunen være opsøgende i forhold til nye 

tiltag, hvor de enkelte skoler kan melde sig. 

Vigtigt at ressourcer og økonomi følger med. 

 

6. Punkter til næste møde: 

 

Godkendelse af styrelsesvedtægter 

Principper 

Princip for udlevering af bærbar 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper
https://bylderupskoleogboernehus.aula.dk/faellesbestyrelsen/principper
https://bylderupskoleogboernehus.aula.dk/faellesbestyrelsen/principper
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FF-timer i udskoling 

 

7. Eventuelt: 

Næste møde torsdag d. 14.11 2019 kl.  

18.30       

Henvendelse fra Borgerforeningen vedr. trafik-

forhold på Engvej og Surroj. Forslag om fælles 

skrivelse fra Borgerforeningen og skolen. Sø-

ren går videre med det. 

 

 


