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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 20. januar 2021 
 

 

Fællesbestyrelsesmøde tirsdag d. 19. jan. kl. 18.30 

 

Mødet afholdes online via Teams. 

 

Afbud: Kirsten, Steven, Nicklas, Noah 

 

 

 

Dagsorden: 
 

Referat: 

  
 1. Nyt fra skole og børnehave 
  
a) Elevråd 

b) Personale 
c) Ledelse 

 

a) 

Elevrådsrepræsentant giver udtryk for, at det 

kører godt. Eleverne begynder dog at savne den 

sociale del. 

 

b) 

Børnehaven: 

Kommet godt i gang i det nye år på trods af 

corona restriktionerne fortsætter. 

 

Skolen: 

Alle har meget travlt. Den online del kører godt. 

Indskoling kommer på i løbet af denne uge med 

fokus på den sociale del. 

 

b)  

Børnehaven:  

Færre børn i øjeblikket. Forældrene er gode til at 

bakke op. 

Dorthe Nissen er startet op i mandags. 

 

Skolen: 

Der er mange faktorer, der skal tages højde. Fx 

elevernes/personales trivsel, at bevare 

motivationen blandt både elever, forældre og 

medarbejdere. 

 

Mellemtrin og udskoling kører undervisningen 

meget online. Ekstra fokus på bevægelse for 

eleverne. 

Tilbud til indskolingseleverne om at mødes online 

hver dag til et kort møde. 
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Der holdes en del klasseteammøde, hvor 

undervisere koordinerer og planlægger med 

hinanden. 

 

Nødpasning kører fint med ca. 15 elever. 

Varetages i øjeblikket af SFO-/elastikpersonale og 

en enkelt lærer. 

 

Tilbagemeldingen fra forældrerepræsentanterne 

er, at der bliver leveret undervisningen af høj 

kvalitet på trods af den aktuelle situation. Vigtigt 

at italesætte det overfor eleverne.  

Forældrene oplever stor kreativitet blandt 

underviserne. 

 

 

2. Økonomi 

 

Status på regnskab 2020 

 

Søren gennemgik regnskab 2020. 

 

3.Byggeproces 

 

Forskellige faktorer bremser processen. 

Brandmyndighederne mm har forsinket arbejdet. 

Planen er fortsat opstart efter påske. 

 

  
4. Personalesituation 

 

Der kommer snarest mere info ud i forhold til 

klasse-/dansklærerfunktionen i 2.a. De sidste ting 

mangler at falde på plads.  

 

Peter er blevet ansat som fast pedelmedhjælper i 

et begrænset antal timer. 

 

  
5.Kommende høringssvar vedr. ny 

tildelingsmodel 

 

Der arbejdes på en ny tildelingsmodel på 

skoleområdet. Målet er at forsimple den gamle 

model. 

Modellen drøftes på næste møde. 

 

  
6.Evt. 
 

a) Årsberetningen i uge 12 

 
b) Punkter til næste møde 
 

a) 

Afholdelse af årsberetning på normalvis bliver 

svær at fastholde. 

 

b) 

Punkter til næste møde: 

Høringssvar - ny tildelingsmodel 

Årsberetning 

 

 
 
 
 
  


