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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 19. september 2019 

Møde i Fællesbestyrelse for Bylderup Skole og Børnehus  

Torsdag den 26. september 2019 

kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder:  Simone Bösselmann 

Afbud: Kristiana, Sara 

Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

2.  Meddelelser: 

      a) Formand: 

      b) Medarbejderrepræsentanterne: 

           børnehave, skole 

      c) Elevrådet: 

            d) Ledelsen: 

                 børnehave, skole 

 

 a)  

Skolen har været vært for et fælleskommunalt 

skolebestyrelsesmøde. Det undersøges, om der 

skal etableres et forum for alle skolebestyrel-

sesformænd.  

 

Kirsten Kristensen inviteres til næste fælles-

kommunalt skolebestyrelsesmøde i foråret. 

 

b) 

Skole:  

Trivselsdag og motionsdag op til efterårsferien, 

fokus på sprogbrug på skolen 

 

Børnehave:  

Forløb med fokus på sanser/natur med besøg i 

spejderhuset Udeuge i uge 39, Annette (børne-

haveklasseleder) kommer ugentlig med fokus 

på motorik, mindfullness m.m. 

 

d) 

Børnehave:  

Sagt nej til fælles madordning for børnehave-

børnene - har fortsat egne madpakker med. 

 

På personalemøder fokus på ”De styrkede læ-

replaner”. Tages op i bestyrelsen senere på året. 

 

Ansættelse to nye medarbejdere grundet sti-

gende børnetal – en medhjælper og en pædagog  
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Mange forskellige voksne i børnehaven i korte 

ansættelser – kan det gøres anderledes? 

 

Skolen:  

P-pladsen vil få ny asfalt og muligvis asfaltve-

jen ned til hallen. 

Temaaften i udskoling med besøg af SSP – 

god/spændende aften 

 

Nyt fokusområde for både skole og børnehave 

”Hvordan bruger vi sproget og hvad gør spro-

get ved os?” 

 

Ny indsats ”Ren skole” – alle klasser samler 

affald ude og oprydning inde. 1 x månedlig 

med opstart i okt. 

 

3. Indkøb af IT-udstyr: 

Herunder princip for udlevering af bær-

bar 

 

Udfordring med indkøb af aftalte computer 

grundet indkøbsaftale. 

 

Godkendelse af en højere stk. pris for bærbare. 

Snarligt indkøb af bærbare  til 4.-6. årg. og 7. 

årg. samt 2-3 smartboards eller tilsvarende. 

 

Lindpro er i gang med opgradering af netværk. 

 

Princip for udlevering af bærbar sendes ud via 

mail. Ændringer/rettelser sendes retur til Søren.  

 

4. Evaluering af forældremøder:  Indsats ”Den gode skole” 0. - 4. årg. – for nogle 

årg. fungerer det godt og på andre årg. opleves 

en større modstand. 

Tilbagemelding fra forældrene: 3 x arrange-

menter om året er muligvis for mange, foræl-

drene ønsker at blive hørt 

På årsberetning i foråret tages en midtvejseva-

luering. 

 

Bageordning – aftalt at der handles hos den 

lokale købmand, har skolen mulighed for at 

indkøbe en røremaskine 

 

Dilemmaspil i 7. årg. fungerede godt, gode 

drøftelser 

 

5. Hørringssvar vedr. befordring af ele-

ver: 

Bilag 

 

Fællesbestyrelsen har ingen kommentarer til 

høringsvaret. Søren udfærdiger et kort hørings-

svar, som underskrives af Simone. 

6. Projekt makerspace i Aabenraa 

Kommune: 

Aabenraa Kommune har ansøgt Villumfonden 

om 5 mill. til etablering af makerspace i kom-
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Orientering og drøftelse 

 

munen. Pt har fonden set positivt på ansøgnin-

gen. 

Der arbejdes på, at der etableres flere mobile 

makerspaces på udvalgte skoler i kommunen. 

Samtidig uddannelse til personale, der kan ud-

lånes til at undervise på andre skoler. 

Bestyrelsen ser det som en spændende mulig-

hed for skolen. 

 

7. Punkter til næste møde: 

 

Styrelsesvedtægter 

 

8. Eventuelt: 

Næste møde torsdag den 21.10 2019 kl. 

18.30 

 

Bageordning – Det er blevet undersøgt at for-

tjenesten for et stk hjemmebag er 3 kr, når der 

handles lokalt. Lasse har udarbejdet et regne-

ark, som kan kan anvendes ved indkøb. 

 

 


