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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 12. februar 2021 
 

Fællesbestyrelsesmøde onsdag d. 10. feb. kl. 18.30 

 

Mødet afholdes online via Teams. 

 

Afbud: Imi, Dorthe 

 

Dagsorden: 
 

Referat: 

  
 1. Nyt fra skole og børnehave 
  
a) Formand 

b) Elevråd 

c) Personale 
d) Ledelse 

 

c) 

Skolen: 

Hjemsendelsesperioden - eleverne har været rigtig 

gode til at være online. Det har fungeret godt. 

Det er dejligt at 0.-4. klasse er kommet retur. 

Opstarten har været god.  

Der er planlagt fastelavn for klasserne i uge 6 eller 

8. 

 

Børnehaven: 

Der har været fastelavnsfest i børnehaven i dag. 

Et godt arrangement. 

Nyt barn i småbørnsgruppen pr. 1. marts. 

Dorthe har haft en fin start. 

 

d) 

Børnehaven: 

Henvendelse fra Friskolen vedr. skolestartere. 

Ønske om et udvidet samarbejde. 

 

Skolen: 

Hjemsendelsen har denne gang fungeret bedre.  

 

Personalegruppen som er mødt fysisk op fra i 

mandags, har virket trygge ved opstarten. 

 

Alt personale har fået tilbud om kviktest fra 

forvaltningen. Skolen anbefaler, at personalet 

lader sig teste en gang ugentlig. 

 

Ny elev til 6. klasse. 

 

Næste skoleårs planlægning er startet. Vil være på 

som punkt ved de kommende møder. 

 

 

2. Afkortet skoledage: 

Elevrådsrepræsentanterne: fortsat ønske om 

afkortet skoledage. 
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Drøftelse og beslutning om 

fortsættelse med afkortede 

skoledage. 

 

Undervisere: fortsat ønske om afkortet skoledage. 

Mere tid til møder/forberedelse 

 

Ledelsen: fortsat ønske om afkortet skoledage. 

Mere tid til møder 

 

De frigjorte timer har givet mulighed for 4 

ugentlige fasetimer i både ml. trin og udskoling. 

Fokus på ikke-udd.parate elever, turbo-forløb, 

trivsel, fagligt løft, to-lærerordning. 

 

Eleverne i udskolingen har tidligere givet udtrykt 

for, at det ikke fungere optimalt med undervisning 

på tværs af fasen.  

Dobbeltlærerrolle kan give mulighed for at højne 

trivsel bl. eleverne. 

 

Vigtigt at have fokus på både elevernes trivsel og 

faglige udvikling. 

 

Bestyrelsen ønsker fortsat afkortning af 

skoledagene for ml.trin og udskoling. 

 

 

3. Henvendelse fra hallens cafeteria 

vedr. skolemad 

 

Bilag 

Skoleboden har været lukket siden marts 2020. 

 

Kan vi fortsætte med boden som hidtil?  

 

Ønske om at bibeholde ordningen omkring boden. 

God økonomi, læring og et vigtigt socialt aspekt. 

 

Principper vedr. boden skal evt. efterses. 

 

Der takkes nej til tilbuddet fra hallens cafeteria. 

 

  
4. Høringssvar vedr. ny 

tildelingsmodel 

 

Søren gennemgår den nye model 

Hørringsperiode 27. januar til 22. 

marts 2021 

 

Bilag  

 

Baggrund: forhøjet segregeringsgrad i Aabenraa 

Kommunen. Ønske om øget inklusion. 

 

Ny model: 

Fast beløb pr. elev (95% efter antal elever + 5 % 

socioøkonomiske faktorer) 

Bygningsdrift ud fra 2017-19 tal 

Eksklusion – fortsat 150.000kr. pr. elev (skolen 

betaler takst for alle distriktets elever, dog ikke 

anbragte børn) 

 

Eksklusionstaksten kan spænde ben for, om den 

enkelte elev tilbydes det rette pædagogiske tilbud. 

 

Sårbar som skole, når det er elevtalsafhængigt. 

 

Der skal rummes flere elever i almenområdet for 

færre midler. 

 

Ny model – positivt at principperne er enkle og 

gennemskuelige 
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Nedsat arbejdsgruppe bestående af Simone, Lasse 

og Søren. Gruppen skriver udkast til høringssvar. 

Søren sender bilag ud til arbejdsgruppen. 

 

Høringssvar sendes inden d. 22. marts.              

Ny model træder i kraft pr. 1. jan. 2022 

 

  
5. Årsberetning uge 12 

 

Forslag om at bestyrelsen laver powerpoint inkl. 

lyd og filmklip. 

 

Emne for uge 12 – ”Hvad gør sproget ved os?” 

Klasserne fremstiller forskellige produkter. 

 

Alle input samles i youtube kanal. Udgives til 

forældre i børnehave/skole og elever. Skolen 

undersøger i forhold til gældende GPDR-regler. 

 

Forslag til emner: 

Projekter gennem det sidste år - både børnehave 

og skole 

Byggeri 

Fjernundervisning 

Fortsat ledig plads i bestyrelsen 

 

Arbejdsgruppe bestående af Kirsten, Bo og Lasse. 

Udkast med til næste møde. 

 

Skolen orienterer forældre i børnehave/skolen 

omkring ændringen af årsberetning. 

 

  
6.Evt. 
 
 

Punkter til næste møde: 

Skoleår 2021/22 - timefordelingsplan/valgfag 

Høringssvar 

Årsberetning 

Årsregnskab 

 

Næste møde d. 11. marts 2021 

 

 


